
Beszámoló az Országos Szlovén Önkormányzat 2021. 09. 26.-2022.10.11.–i időszakot 

felölelő tevékenységéről 

 

A magyarországi szlovének aktivitása fokozódásának mértékét az elmúlt időszak 

vonatkozásában kiemelten jellemzi, hogy a nyelvi és kulturális sokszínűség mellett – 

lehetőségeihez képest és keretein belül – gazdaság/fejlesztési területen is dominanciát igyekszik 

képviselni a közösség.  

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat az elmúlt évtizedben a szlovén nemzetiség 

intézményfenntartó bázisává nőtte ki magát, hiszen a szlovén Rába- vidéken két olyan 

intézményegységet működtett a kétnyelvű köznevelés területén, amely két iskolai és három 

óvodai telephelyet ölel fel.  

Az Országos Szlovén Önkormányzat a szlovén nemzetiségi nevelés területét fokozott 

prioritásként kezeli, így fokozott figyelmet fordít a térség, így a szentgotthárdi oktatási 

intézmények szlovén nyelvi nevelést folytató intézményegységeire is az óvodától az általános 

iskolán át a gimnáziumi és szakiskolai képzésekben résztvevőkig.  

 

Iskoláink kiemelt hangsúlyt fektetnek a szlovén nyelv ápolására, a nemzetiségi közösség 

hagyományainak átörökítésére. Pedagógiai Programuk és Helyi Tantervük, illetve az iskolák 

valamennyi dokumentációja,- illetve az alkalmazott gyakorlat megnyugtatóan igazolja azt a 

törekvést, hogy a nemzetiségi és köznevelési törvényekben biztosított és garantált nevelést és 

oktatást lehetővé tegye a szlovén nemzetiséghez tartozó tanulói számára. 

A 2021- es év vonatkozó időszakában bizonyos szakmai fórumok a járványügyi helyzet okán 

elmaradtak, illetve más konstrukcióban kerültek megszervezésre (e-learning, skype..egyéb 

digitális felületek)  

A fenntartó szintén eredményként értékeli, hogy az általa fenntartott intézmények között a 

2020/2021- es nevelési évtől elindult és azóta is fenntartott az »áttanítás« gyakorlati 

alkalmazása a szakos ellátottság javítása érdekében.  

Intézményeink vezetőivel együtt évről évre lépéseket teszünk az állományi létszám szakmai 

kvalitásának fejlesztése,- a gyermeklétszám növelése érdekében. De ugyanúgy törekszünk az 

arculati elemek nyomatékosítására és a digitális oktatás kihívásainak való megfelelésre.   

Az Országos Szlovén Önkormányzatot rendkívüli büszkeséggel tölti el, hogy a 2020 -as évben 

mindkét intézménye elnyerte és azóta is birtokolja az »Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

címet« .  

Az intézmények működési támogatásának jelentős hányada az öt éves időtartamú (2022-2027) 

Köznevelési Szerződés révén biztosított, amely lehetővé teszi a szlovén nemzetiségi 

intézmények kiszámítható és biztonságos szakmai működésének feltételeit. A hivatkozott 

(2022.01.01.-től hatályos) szerződés a beszámolási időszakban került ismételten aláírásra.  

 

 

Az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetőjének, Holecz 

Lajosnénak a magasabb vezetői megbízása 2022. augusztus 15-én lejárt, ezért az Országos 

Szlovén Önkormányzat -a Fenntartó döntése alapján- 2022. 02. 22.-i publikálással 

intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívást tett 

közzé. (a felhívás ezzel egyidőben megjelent az Országos Szlovén Önkormányzat és az 

Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda honlapján is)  

Az Országos Szlovén Önkormányzat megkereste 2022. március hó 24- el Apátistvánfalva- 

Kétvölgy- Orfalu Községi Önkormányzat képviselő- testületeit és Apátistvánfalva- Kétvölgy- 

Orfalu Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatok képviselő- testületeit a nemzetiségek jogairól 



szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81.§.- a alapján egyetértési jogunk gyakorlása tárgyában a 

hivatkozott pályázati dokumentációval kapcsolatban.  

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 2022. május 26-i ülésén (2022.08.16.-i 

hatállyal) megbízta Holecz Lajosnét az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 

intézményvezetői feladatainak ellátásával. A kinevezéshez hozzájárulását adta a köznevelésért 

felelős szaktárca képviselője is.  

A változás- bejelentés a Magyar Államkincstár felé megtörtént.  

 

 

A Magyar Országgyűlés 2020. június 16-án elfogadta a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény módosításáról szóló T/10303 számú törvényjavaslatot. A nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló 2020. évi LXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Módtv.)  

A Módtv. értelmében a fenntartói jog átadásával együtt a köznevelési intézmény nevelési 

oktatási feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont a feladatátvételt követően 

haladéktalanul, de legkésőbb a nevelési, illetve a tanév kezdetéig ingyenesen a fenntartó 

nemzetiségi önkormányzat tulajdonába kell adni, azzal, hogy a vagyonelemek tulajdonjoga 

visszaszáll az eredeti tulajdonosra akkor, ha a fenntartó jogutód nélkül megszűnik, vagy ha a 

köznevelési intézmény megszűnik. [Módtv. 25.§ (6) bekezdés] 

A fentiek alapján az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 2020. augusztus 27- i ülésén 

felhatalmazta az OSZÖ elnökét, hogy az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Óvoda köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó,- és ingatlanvagyonának 

tulajdonosaival – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló 

2020. évi LXVIII. törvény 25.§. (6) bekezdése – kötendő tulajdon átruházási szerződés ügyében 

eljárjon, illetve a szükséges egyeztetéseket lefolytassa és a hivatkozott szerződéseket a 

Közgyűlés elé terjessze. A 2020. évtől folyamatos egyeztetések zajlanak az ügyben az 

Átadókkal, az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény 

tulajdonosaival 2021. év április hó 01. napjával a hivatkozott tulajdon-átruházási szerződés 

aláírása megtörtént; 2022. augusztus 8-án pedig a szakonyfalui óvodai- intémzényegység 

vagyonhányadot érintő tulajdonjogának átvételére vonatkozó szerződés is aláírásra került. 

Mindkét szerződés alapján az ingatlanok vagyon-biztosításáról is intézkedett az Országos 

Szlovén Önkormányzat.  

 

 

Kulturális tevékenység – Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) közérdekű muzeális kiállítóhely  

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat tulajdonában lévő Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 

közérdekű muzeális kiállítóhely nagymértékben hozzájárul a kulturális örökség megőrzéséhez 

és átörökítéséhez a különböző műhelymunkák, foglalkozások, illetve a hagyományőrző táborok 

révén.  

A 2021- es évben a veszélyhelyzettel összefüggő jogrend és intézkedések alapján az intézmény 

hosszabb ideig nem tudott látogatókat fogadni.  

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat 5 műtárgy kölcsönzési szerződésének meghosszabbítását 

koordinálta a mohácsi Kanizsa Dorottya Múzeum igazgatójával, mely szerződés 2021. évre is 

kiterjesztésre került; illetve tárgyévben pedig folyamatos egyeztetések zajlanak az érintett 

műtárgyak vissza-szállítása és újak kölcsönzése vagy a korábbi szerződés meghosszabbítása 

ügyében.  

 



Az Országos Szlovén Önkormányzat a NEMZ-E-21-0004 számú támogatói okirat alapján 

bruttó 29 290 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,a Kühár Emlékház felújítási 

és beruházási tevékenysége” megvalósításához. A közérdekű muzeális kiállítóhely kapcsán – 

funkcióbővítés okán- szükségessé és időszerűvé vált a tetőtéri közösségi hely kialakítása, illetve 

az épített, omladozó kerítésfal újjáépítése. 

A tetőtéri szinten többfunkciós közösségi teret alakítottunk ki, illetve egy új mellékhelyiséggel 

is bővült a meglévő egység, valamint elengedhetetlen munkálatként megvalósult két 

kötőgerenda födém közötti kiváltása. A közösségi tér funkció miatt kb. 110 m2 új padlóburkolat 

is elhelyezésre került.  

A vasbetonkerítést lebontották, helyére új kerítést építettek LEIER beton fedlappal. 

A támogatás felhasználásával kapcsolatban az elszámolás és szakmai beszámoló 2022.05.04-

én benyújtásra került a támogató felé.  

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat az általa fenntartott Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) 

intézmény vonatkozásában az intézményvezetői feladatok folyamatos ellátása érdekében 

pályázatot hirdetett 2022. március hó 31. napján annak okán, hogy a Magyar Államkincstár 88-

TNY-3280-2/2017-772585 számú határozata alapján Neubauer Zoltánné megbízása 2022. 

06.30- al lejárt.  

A felhívás szerinti határidőig (2022. 05.01.) egy pályázat érkezett az Országos Szlovén 

Önkormányzat részére.  

A fentiek után a fenntartó kezdeményezte egy Szakértői Bizottság létrehozását a pályázat 

véleményezése céljából. A Szakértői Bizottság felkért tagjait az Országos Szlovén 

Önkormányzat elnöke kinevezte és bizottsági ülésükre 2022. május 23-án került sor. A 

háromtagú szakmai bizottság benyújtotta írásos véleményét Neubauer Zoltánné, a Kühár 

Emlékház (Szlovén Tájház) intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízatására beérkezett 

pályázatáról, amelyben kinyilvánították véleményüket arról, hogy a pályázó megfelel az előírt 

feltételeknek, a tevékenység területén szakmai tapasztalattal rendelkezik, vezetői koncepciója 

célratörő. 

A fentiek alapján az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 2022. július hó 01. napjával 

kinevezte Neubauer Zoltánnét az intézményvezetői feladatok ellátására.  

A változás- bejelentés a Magyar Államkincstár felé megtörtént.  

 

A Kühár Emlékház a 2022.- es évben két turnusban bonyolított nagy sikerű és komoly 

érdeklődésre számot tartó népismereti,- hagyományőrző tábort. Több ízben műhelymunkákra 

is sorkerült; illetve hagyományteremtő célzattal (valamint a megújult tetőtér kapacitásait 

kihasználandó) filmestek szervezése is kezdetét vette az intézmény égisze alatt.   

Tárgyévben (önerőből) megvalósult egy kültéri- beton tárolóalap készíttetése.  

Folyamatban van az intézmény szakmai koncepciójának előkészítése.  

 
Szlovén Rádió- Radio Monošter  

 

A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. huszonkettedik éve működik az Országos Szlovén 

Önkormányzat tulajdonában és sugározza műsorát – 2012. óta napi négy órában- ;két 

frekvencián.  

A 2020- as évben a Szlovén Rádió irányítására új ügyvezetőnek szavazott bizalmat az Országos 

Szlovén Önkormányzat Közgyűlése, azzal együtt, hogy megújult arculatot,- műsorpolitikát és 

struktúrát vár el az intézménytől; ennek a programnak az egyik elemeként jelentkezett az „élő- 

adás” bevezetése.  



Az élő adás műszaki feltételeinek biztosításától a szlovén nyelv és tájnyelvi változata 

használatának és közvetítésének megerősítését várja az Országos Szlovén Önkormányzat, ezért 

is élvezi kiemelt bizalmunkat a hivatkozott projektcél. A 2021.évben az Országos Szlovén 

Önkormányzat 5 millió Ft- os műszaki fejlezstési célú támogatási összeget tudott átadni a 

Szlovén Rádiónak, amiből a következők beszerzése és használatba vétele történt meg: InterCom 

rendszer élőadáshoz, DANTE protokoll alapú MASTER CLOCK, GPIO vezérlőkártya, 3 db 

nagy membránú mikrofon, FM sugárzásiparaméter monitor.  

A támogatással kapcsolatos pénzügyi és szakmai elszámolás 2022. június 30-án benyújtásra 

került a támogató részére. 

 

A Szlovén Rádió mellett működő Felügyelő-bizottság szakmai téren is számos megfontolásra és 

végrehajtásra érdemes javaslatot fogalmazott meg az ügyvezetés felé a 2022.évi ülésén.  

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése 2022. október 5-i rendkívüli ülés keretében 3 

millió Ft- tal megemelte a rádió 2022.évi működési célú finanszírozási keretét egy rendkívüli 

finanszírozási körülmény okán, tekintve, hogy új vágó- program beszerzése vált feltétlenül 

szükségessé a rádió működéséhez.  

 

A beszámolási időszakban az Országos Szlovén Önkormányzat és intézményei a 

működési célú támogatáson túl a következők szerinti nagyobb volumenű egyedi 

fejlesztési támogatásokban részesültek a fentiekben hivatkozottakon túl: 

 

I. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-E-22-0005 számú 

támogatói okirat alapján 19 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesült a ,,Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda homlokzati 

hőszigetelésének, kazán biztonsági hűtőkör kiépítésének és az új 

előtetőkészítésének támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében. 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartása alatt működő Kossics József Kétnyelvű 

Általános Iskola és Óvoda kiemelt hangsúlyt fektet a szlovén nyelv ápolására, a nemzeti 

közösség hagyományainak átörökítésére. Az iskolában korszerű, esztétikusan berendezett 

tantermekben folyik a tanítás. A modern, kényelmes tantermekben, igényes és hatékony 

tanulást biztosító környezetben, kis létszámú osztályokban, családias légkörben jó 

eredményeket érnek el a tanulók. A közelmúltban az iskola a kistérség egyik legjobban 

felszerelt iskolájává válhatott. 

A teljes támogatási bruttó 19 400 000 Ft összegből az alábbiak kerültek kialakításra:  

- előtető építése 

- homlokzati hőszigetelés 

- kazánok biztonsági hűtőkör kiépítése 

 

A homlokzati hőszigetelés részben megvalósult a tavalyi évben a Miniszterelnökség 

támogatása révén, azonban a hatékonyabb és környezettudatos fogyasztás jegyében (különösen 

a fűtés vonatkozásában) vált indokolttá a fennmaradt épületrész ilyen jellegű munkálatainak 

elvégzése is. 

Biztonságtechnikai okok miatt indokolt volt az intézmény kazánjai biztonsági hűtőkörének 

kiépítése a szükséges hűtőszelepekkel, idomokkal és egyéb eszközökkel az intézmény iskolai 

telephelyén.  

A fejlesztés teljes egészében realizálódott.  

 



II. A NEMZ-E-22-0003 számú támogatói okirat alapján az Országos Szlovén 

Önkormányzat 2022. évben 1 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 

a „Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda szakonyfalui 

intézményegységénél a kerítéscsere és a térkőburkolat-kialakítási munkálatainak 

támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében. 

 

Az intézmény vonatkozásában az alábbi felújítási, átalakítási munkák váltak szükségessé: 

- Óvoda udvarrész kerítés- cseréje  

- bejárati szekció térkövezésére (humusz leszedés, elszállítás; kerti szegélyépítés, kavics 

terítés; beton padozat készítése; térkő- burkolás);  

- kerítésfonat cseréje és oszlopok festése, 

- hulladékkezelés 

A beruházás realizálódott a szerződésben kikötött feltételek 100%-os teljesülésével. 

 

III. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-N-22-0002 számú 

támogatói okirat alapján 18 800 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az 

,,Apátistvánfalvi Plébániaépület belső felújításának támogatása” támogatási cél 

megvalósítása érdekében. 

 

Apátistvánfalva a szlovén Rába- vidék második legnagyobb települése, szimbolikus építménye 

a települést fizikálisan indító dombtetőn fekvő Harding Szent István templom, melynek 

rekonstrukciójára is készültek már tervek. A templom mellett található az a Plébánia- épület, 

ami többfunkciós épületként van jelenleg használatban, átfogó belső felújítása időszerűvé vált; 

illetve a tavalyi évben a Miniszterelnökség támogatása révén realizálódott tetőfelújítás és 

nyílászárók cseréje.  

Az épület a helyi viszonyokhoz képest nagy volumenű egység, a belső felújítás magában 

foglalja a következőket: 894 m2 -en indokolt a kétszeri glettelés, festés; 82 m2- en a 

melegburkolat – 105 m2 en hidegburkolat cseréje és aljzat kiegyenlítés, további 30 m2- en 

csempézés és 45 m2 -en meglévő felületek mázolása; további 200 m2- en a csővezetékek 

felületelőkészítése és festése, beltéri ajtók cseréje; illetve hulladékkezelés. 

A tárgyaló vonatkozásában parkettázás, festés, glettelés (160 m2-en); illetve a vizesblokk 

gépészeti alapszerelése; szerelvényezése; aljzatelőkészítése, hidegburkolása és festés.  

A munkálatok megkezdődtek a Felsőszölnöki Plébia részére átadott támogatásból, a 

tevékenységek befejezése 2023. január hónapra ütemezett.  

 

 

IV. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-E-22-0002 számú 

támogatói okirat alapján 11 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az 

,,Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda kerítésfelújításának és a 

kiszolgáló helyiségek fejlesztésének támogatása” támogatási cél megvalósítása 

érdekében. 

 

Az elmúlt évek alatt számos fejlesztést sikerült kormányzati támogatással végrehajtani az 

ingatlanon. 

Az Alapító Okirata szerint 25 gyermek befogadására alkalmas óvoda közösségünk egyik bázisa. 

Az idei támogatásból az alábbi munkálatom valósultak meg: 

- Acél kétszárnyú kapu készítése 

- Lépcső korlát készítése 

- drótfonatos kerítés készítése oszlopokkal, kitámasztókkal 

- Meglévő kerítés bontása  



- Kerítés alaptestjeinek készítése földmunkával betonozással 

- Meglévő aljzat bontása 

- Aljzatbeton készítése 

- Bitumentes vízszigetelés 

- Hőszigetelés 

- Hidegburkolat, vakolat készítése 

- Felület előkészítés, glettelés, festés 

- Egyedi ajtólap gyártása 

-  Beltéri ajtó elhelyezése 

- Épületgépészeti víz és szennyvíz alapszerelés, szerelvényezés  

A munkálatok befejezésére 2022. augusztus hó 12. napján került sor, a szerződésben kikötött 

feltételek 100%-os teljesülésével. 
 
 

V. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-N-22-0004 számú 

támogatói okirat alapján 14 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,A 

Rábavidéki keresztút és gondolkodók projekt megvalósítása támogatása” támogatási cél 

megvalósítása érdekében. 

 

A Rábavidéken élő szlovén nemzetiséget évszázadok óta mély vallásosság jellemzi. A kultúra, 

a hagyományok mind összefonódtak a vallással, amely nem csak a népszokásokban, de a 

hétköznapokban is megjelennek. Kiemelten fontos, hogy a szakrális elköteleződést az itt 

működő szlovén szervezetek is erősítik a lakosság számára az általuk szervezett és menedzselt 

programok által. Példának okáért elegendő a tavalyi évben megvalósult Útmenti keresztek 

felújítását célzó pályázatra, vagy a minden évben megrendezésre kerülő Triglav zarándokútra 

gondolni. 

A pályázatból két alprojekt kerül megvalósításra a következők szerint:  

1. alprojekt:  

Az út a keresztút egy olyan hely, ahova megnyugodni megy az ember, de a keresztút 

szimbolikája miatt szakrális helynek is mondható. A Rába-vidéki keresztút 14 állomása a hét 

szlovén településen fog vezetni minket, ahol a friss levegőn feltöltődhetünk az 

elcsendesedésben. A keresztút 25 kilométeres hossza miatt zarándokútként is bejárható. Még 

akkor is, ha nem zarándokol az ember több száz kilométert, nem küzd meg a természet és az 

időjárás elemeivel napokig, akkor sem érdemes lebecsülni egy rövid kirándulás hatásait.  A 

stációk mellet lévő gondolkodó padok a testnek és a léleknek szánt pihenőhely, elüldögélve a 

padon szinte lélegzet visszatartva élvezhetjük az előttünk megnyíló látványt.  

 

Az alprojekt keretében megvalósul 14 db fakereszt gyártása és felállítása a kijelölt 

helyszíneken, 7 db fapad gyártása és helyszínre szállítása. Az asztalosmunka magába foglalja a 

keresztek és padok gyártását, felületkezelését helyszíni végszerelését. Minden kereszten 

rögzítésre kerül egy díszcserép. A keresztek és padok körül díszkavics és fa szegély kerül 

elhelyezésre. 

 

2. alprojekt:  

A promóciós médiatartalommal kiegészítve betekintést nyernek az érdeklődök a szlovén 

nemzetiség kultúrájába, hagyományaiba.  

A keresztúthoz kapcsolódó promóciós és média tartalom keretében film készül a szlovén Rába-

vidékről, mely tartalmazza:  

- a szerzői rész vonatkozásában a helyszíni látogatást, forgatókönyvet és a rendezést  



- a műszaki kivitelezés magában foglalja mind a helyszíni forgatást, vágást és a teljes utómunkát 

– posztprodukciót (zene, grafikai kidolgozás, feliratkészítés)  

- illetve a felmerülő helyszíni költségeket; pl. anyagbeszerzést, promóciós anyagok készítését.  

 

7 települést érintve, településenként 2 állomással összesen 14 stáció létesül.  

Hagyományőrzés, vallási értékteremtés, de egyúttal turisztikai vonzerő is a keresztút.  

Az Országos Szlovén Önkormányzat „Rába-vidéki keresztút és gondolkodók projekt"-jének I. 

eleme a kivitelezés befejezésének stádiumába érkezett október 12.-ére. A 14 stáció és 7 

gondolkodó-pad a megálmodott és engedélyezett helyszínekre került. Reményeink szerint a 

közeljövőben sokan és együtt tudjuk teljesíteni azt a 25 kilométeres zarándokutat, amely 

nemcsak fizikális értelemben köti össze a rába-vidéki településeket.  

 

VI. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-N-22-0101 számú 

támogatói okirat alapján 15 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült ,,A 

helyi szlovén nemzetiségi közösség hitélete szempontjából jelentős szerepet betöltő 

szakonyfalui Sarlós Boldogasszony katolikus templom felújításának támogatása (II. 

ütem)” támogatási cél megvalósítása érdekében. 

 

Szakonyfalu temploma, amelyet 1922-ben a Szakonyfaluból elszármazott emberek 

adakozásából építettek, 2022 júliusában 100 éves volt. A templom nagyon fontos szerepet tölt 

be a szlovén Rába-vidék szlovén nemzetiségű katolikus lakosságának hitéletében. A templom 

egyúttal közösségépítő hely is, nem csak a helyi szlovén lakosság, hanem az egész régió, sőt a 

határon túli szlovén testvéreink számára is, katolikus és nemzetiségi programok, zarándoklatok, 

egyházi ünnepek megszervezésével. 

A 2021. évben beruházás keretében sor került a templom lábazatának javítására, szigetelésére, 

az épület külső-belső falfestésére, bádogozására és csapadékvíz elvezetésére, a templomtorony 

átfestésére, továbbá tervek szerint a közel 80 éves templomi padok cseréjére, az oltár 

felújítására, a karzat és a lépcső rendbetételére is kitért volna a beruházás azonban a kivitelező 

a leszerelési munkák során észrevételezte, hogy a beépített vezetékek védőcső nélküliek, a 

falban szerelt vezetékek elhasználódtak, korrodáltak, mérések során az ellenállásuk miatt 

sürgető cserére szorultak. A leszerelt berendezések, szerelvények, dugaljak, kapcsolók, fali 

fűtőtestek, harangvezérlés, hálózat kiépítése, újraszerelése elavultság miatt indokolttá vált. Így 

a projektben az elektromos rendszerek cseréje és fejlesztése prioritást élvezett 

biztonságtechnikai okok miatt. 

A fejlesztés II. ütemében a következő tevékenységek elvégzésére került sor bruttó 15 millió Ft 

összegben:  

- Lourdes-i barlang kialakítása  

- Templom torony átfestése  

- Homlokzat festés nagyon tagolt területen (450 m2- en)  

- Állványozás (450 m2- en)  

- Bádogozás, Templomi lépcső burkolása  

- 8 db templom paddal összefüggő munkák  

A beruházás befejezésére 2022. június hó 30. napján került sor, a szerződésben kikötött 

feltételek 100%-os teljesülésével, az ünnepéles átadás pedig július 2-án volt megyéspüspöki 

misével egybekötve.  

 

VII. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-E-22-0001 számú 

támogatói okirat alapján 1 600 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az 



,,Szakonyfalui Római Katolikus templom ablakfelújításának támogatása” támogatási 

cél megvalósítása érdekében. 

 

A templom ablakai az elmúlt években nagyon elavultak így szükségessé vált a renoválásuk. A 

projekt keretében 4 db nagy, 2 db kör, 2 db kétszárnyú kórusablak és 3 db kórus- ablak 

renoválására kerülne sor üvegező gitteléssel, vízdobó léc pótlásával, cseréjével, a nyíló 

szárnyak bepasszintásával, az alsó részeken a pántok cseréjével, vasalat, zárak javításával, 

tisztító csiszolással.  

A tevékenység 2022.év első félévében megvalósult.  

 

VIII. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-N-22-0003 számú 

támogatói okirat alapján 10 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült  ,,A 

tűzoltó helyiség szertár felújításának, valamint a közösségi ház udvarán szaletli 

létrehozásának támogatása (Szentgotthárd-Rábatótfalu)” támogatási cél megvalósítása 

érdekében. 

 

Jelen projekt keretében Szentgotthárd- Rábatótfalu városrészen a helyi szlovén közösség 

működési feltételeinek javítása érdekében egy felújítási és egy bővítési tevékenység valósul 

meg a következők szerint:  

1. alprojekt: A tűzoltóhelyiség szertár felújítása 

2. alprojekt: Közösségi ház udvarán szaletli létrehozásának támogatása 

 

Kiemelt cél, hogy a kialakított tér méltó helyszíne legyen a helyi programoknak (szlovén 

nemzetiségi rendezvények). Ennek érdekében egy nyitott kis kerti ház (szaletli) készülne el a 

fent nevezett ingatlanon. A programokat az időjárás nagymértékben befolyásolja, a napsütés; 

illetve az időjárási tényezők negatív hatásainak minimalizálására éveken keresztül sátrat bérelt 

a közösség a rendezvények biztonságos bonyolítása érdekében, az érintett beruházás azonban 

hosszú távon költséghatékonyabbá is tenné a projektek kivitelezését.  

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. március 31-én együttműködési megállapodást 

kötött Szentgotthárd Város Önkormányzatával és 2022. április 5- én a megvalósításba 

Közreműködőként bevonta az érintett önkormányzatot.  

 

IX. A Szlovén Köztársaság Határon Túli és Diaszpórában Élő Szlovénekért Felelős 

Hivatala 12 000 EUR támogatásban részesítette az Országos Szlovén Önkormányzatot 

„A MURABA ETT működésével kapcsolatos pénzügyi problémák áthidalása« projektcél 

érdekében. 2022. július 1-én az Országos Szlovén Önkormányzat és a MURABA 

Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás között támogatás továbbadási 

megállapodás jött létre.  

Felhasználási időszak: 2022.01.01. – 2022.12.31. 

Az Országos Szlovén Önkormányzatnak a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. január 

31-ig szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtania a Támogató részére. 

 

X. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Országos Szlovén Önkormányzatot 100 000 

Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette „Az általános iskola alsó tagozatai 

számára hangszercsomag beszerzésének támogatása” támogatási cél megvalósítása 

érdekében, mely támogatást az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 

használt fel.  

Felhasználási időszak: 2021.07.21 – 2022.06.30. volt.  
 



XI. A Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma 19 020,00 EUR 

támogatásban részesíti (2 ütemben) az Országos Szlovén Önkormányzatot a Rába-

vidéki szlovén nemzetiségi oktatás támogatása céljából, anyaországi pedagógiai 

szakemberek foglalkoztatása okán.  

Felhasználási időszak: 2022.01.01. – 2022.12.31.  

Az Országos Szlovén Önkormányzat a támogatás I. ütemének (9 510 EUR) felhasználásáról 

2022. július 29-én szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást nyújtott be a Támogató részére.  

 

XII. Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. évben a NEMZ-E-22-0004 számú 

támogatói okirat alapján 20 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az 

,,Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda felújítási munkálatainak 

támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében. 

A beruházás a napokban vette kezdetét.  

A fejlesztések vonalán fontosnak tartottuk a rossz állapotú kerítés elbontását és új építését a 

telekhatáron és az iskola területén; melynek részeként megvalósul: a meglévő kerítés és 

oszlopok elbontása; bejárati bazalt- burkolat készítés; bejárati murva burkolat készítés; 

bitumenes vastaglemez vízszigetelés; alaptest betonozás; oszlopzsalu falazás, vakolás, 

színezés; oszlopzsaluk betonacél szerelése; kétszárnyú kerítéskapu szerelése; zöld drótfonatos 

kerítésmezővel. 

 

Az iskolaépület felújítása vonatkozásában megvalósul a bejárati járólap burkolat cseréje ami 

a csapadékvíz okozta károsodás, illetve felfagyás miatt vált indolottá (8m2) ; 95- m2- en 

szükséges a lábazat javítása; hőszigetelés, dübelezés, glettelés, csiszolás munkálatainak 

elvégzése; továbbá 480 m2 -en állványozás indokolt a 245 m2 felületű faszerkezetek csiszolása, 

lazurozása, tapaszolás és festés miatt, ami vonatkozik a fa nyílászárókra is.  

 

 

Nemzetiségi listaállítás 

 

A 2022. évi országgyűlési választásokon elért eredmény alapján Kissné Köles Erika, az 

Országos Szlovén Önkormányzat Szlovén Nemzetiségi Listájának vezetője immáron a 

harmadik mandátumát kezdhette meg a Magyar Országgyűlésben, mint szlovén nemzetiségi 

szószóló. A szlovén nemzetiségi listát az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése állította 

össze 2021. 12.09-én, melyre a szlovén nemzetiségi választói névjegyzékben – országgyűlési 

választásokra is kiterjedő hatállyal rendelkező- választópolgárok szavazhattak 2022.04.03-án. 

Kissné Köles Erika 2022. április 20-án a Nemzeti Választási Iroda elnökétől, Dr. Nagy Attilától 

és a Nemzeti Választási Bizottság elnökétől, Dr. Téglási Andrástól vehette át megbízólevelét. 

Az Országos Szlovén Önkormányzat által állított nemzetiségi listára a 280 névjegyzéken 

szereplő választásra jogosult közül 219 választópolgár (78,2 %) érvényes szavazatot adott le. 

Az Országos Szlovén Önkormányzat (listavezetője Kissné Köles Erika) a 2022. április 3-i 

választások eredményeként Szószólót delegált a Magyar Országgyűlésbe. 

Köszönjük a képviselők, jelöltek, választópolgárok közreműködését és gratulálunk a 

listavezetőnek. 

 

A Nemzeti Választási Bizottság 123/2022. számon hozott határozata az országgyűlési 

képviselők 2022. április 3. napjára kitűzött általános választásán az országos nemzetiségi listát 

állító Országos Szlovén Önkormányzatnak járó központi költségvetési támogatás összegét 

11 392 094 Ft összegben állapította meg. Az Országos Szlovén Önkormányzat ebből 

10 068 474 Ft összeget használt fel; a fenn maradó összeg 2022. április 11-én visszafizetésre 

került. 



Az Országos Szlovén Önkormányzat a támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót 

és pénzügyi elszámolást 2022. április 12-én közzétette a Magyar Közlöny Hivatalos 

Értesítőjében.  

 

Egyéb események, történések 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat székházában 2021. október 11-én a „Mikro-, kis- és 

középvállalkozások fejlesztésének támogatása a szlovén Rába-vidék területén” elnevezésű 

pályázattal kapcsolatban a potenciális pályázóknak egy előzetes szakmai konzultációra volt 

lehetőségük a Pénzügyminisztérium Területfejlesztési Főosztály munkatársainak részvételével. 

A tájékoztató sikeres volt, amely alapján a Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésének 

támogatása a szlovén Rába-vidék területén” elnevezésű pályázati kiírás 2021. november hó 2. 

napján megjelent, 2022. december 2-i benyújtási határidővel.  

A projekt keretében a 24 pályázó került értesítésre 2022. május hó 17-én, hogy az általuk 

nevesített projektcél részben vagy egészben támogatásra kerül.  

Sajnálatos módon a pályázók a mai napig nem részesültek a részükre előirányzott 

támogatásban.  

 

2021. október 17. -e: Apátistvánfalván, Kétvölgy és Orfalu települések vonatkozásában, illetve 

lakosai körében régóta ünnepnap október 17.-e, a 2021- es évben ez azért is volt különösen 

fontos az Egyházközség és a települések életében, mert főpapi szentmise keretében hálát 

adhattunk a Plébániaépület felújításáért. 

Az eseményre az érintett három falun kívül a többi rábavidéki településről is szép számmal 

érkeztek hívek. 

Tóth Tibor Plébános Úr, az Egyházközség vezetőjeként az Apátistvánfalvi Szlovén 

Nemzetiségi Önkormányzattal és az Országos Szlovén Önkormányzattal közösen hívta és látta 

vendégül az ünneplőket. 

Közös Szentóra keretében Tóth Tibor Plébános vezetésével Szentségi-áldás és Szentségeltétel 

előzte meg a főpapi szentmisét, melyet a megyéspüspök általános helynöke, Császár 

István celebrált és a szentmisén közreműködött a Magyarországi Szlovének Szövetsége 

Apátistvánfalvi Egyházi Énekkara és több rábavidéki kórus tagjai. 

A Harding Szent István templom hívei sokáig emlékezni fognak a püspöki helynök magasztos 

beszédére, melyben a szolgálat fontosságát és napjainkban oly különös jelentőségét 

hangsúlyozta. 

A szentmisét követően a Plébániaépület körül és a Templom-tér csodálatos millenniumi fái alatt 

követték figyelemmel a jelenlévők az eseményeket, melynek keretében Holecz Károly, az 

Országos Szlovén Önkormányzat elnöke saját személyes gyermekkori emlékei révén ismertette 

a Plébániaépületben tett első (szent áldozást követő) látogatását, beszélt a területen szolgáló 

Markovics Lajos és Tóth István Plébánosok munkásságáról, illetve Tóth Tibor törekvéseiről és 

eredményeiről az egyházi létesítmények felújítása terén is. 

Ahogy az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, úgy Soltész Miklós a Miniszterelnökség, 

Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára is kiemelt prioritáként beszélt a 

helyi templom felújításának időszerűségéről és az ehhez szükséges forrás biztosítására irányuló 

törekvésekről. 

V. Németh Zsolt a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos a térség 

országgyűlési képviselőjeként szintén szólt a jelenlévőkhöz, akikkel a vasvári búcsújáráskor is 

találkozni szokott. 

Az ünnepi szónoklatok után Császár István püspöki helynök megáldotta a felújított 

Plébániaépületet, amely funkcióját tekintve sokrétű, hiszen nemcsak a helyi általános iskolások 

napi szintű ebédeltetésének biztosít teret, de szükség szerint rövidebb vagy hosszabb távra 



bizonyos célból szállást is biztosít vagy akár egyházi táborok, közösségi események helyszíne 

is volt és lehet akár a jövőben is a további belső felújítási munkálatok ütemezése 

függvényében.   

Jelen beruházás keretében sor került a tetőfedés felújítására, a nyílászárók cseréjére és a 

homlokzati festésre. Ugyanakkor az Apátistvánfalvi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat több 

projektje is irányult már az épület bizonyos területeinek (pl: villamoshálózat) fejlesztésére. 

Tóth Tibor Plébános Úr az esemény végén mindenkinek – beleérte a Magyar Kormányt és 

jelenlévő képviselőit, illetve a rábavidéki szervezeteket, vezetőiket és munkatársaikat- 

megköszönte a segítséget, aki bármilyen módon és formában segíti az egyházi életet és a 

létesítmények fejlesztését a területen. 

 

Az Európai Tanács Miniszteri Bizottságának magyar elnöksége alkalmából a 

Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 2021. 

november 4-5. között nemzetközi konferenciát szervezett a következő témában:  

„Nemzetiségek Magyarországon: Nemzetiségi értékek megőrzése és továbbítása” különös 

figyelmet fordítva az értékmegőrzésére, a nemzetiségi identitás és nyelvhasználat erősítésére, 

jó gyakorlatok, jó példák összegyűjtésével és azok bemutatásával.”  

Az eseményen részt vett Holecz Károly az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, Kissné 

Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló és Kállay Attiláné az Oktatási Hivatal 

Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője.  

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottságának kezdeményezésére és 

szervezésében 2021. november hó 25- én egyeztető megbeszélésre került sor az Országos 

Szlovén Önkormányzat székházában az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Óvoda, illetve a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda nevelőtestületének alsó 

tagozatban oktató kollégái és az intézményvezetők bevonásával a nemzetiségi 

tananyagfejlesztés aktuális kérdései tárgykörében. 

A megbeszélését Lázár Éva az Oktatási Bizottság elnöke nyitotta meg hangsúlyozva a 

kétnyelvű oktatás szerepét és hosszútávú jelentőségét. 

Kállay Attiláné az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 

főosztályvezetőjének koordinálásával a jelenlévők konszenzus alapján ütemezték a szlovén 

nemzetiségi tananyagfejlesztés elemeit és számos aktuális kérdést is megvitattak. 

Skaperné Dr. Embersics Erzsébet az ELTE Savaria Egyetemi Központ Szlavisztika 

Tanszékének egyetemi docense, az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottságának 

tagja pedig részletes tájékoztatót tartott az egyetem nyelvi képzéseiről, vázolta a hallgatói 

igényeket kielégítő szervezési rugalmasságot és kiemelte a Rába- vidék számára is fontos 

képzett (nyelvi,- pedagógiai) szakemberek szerepének fontosságát. 

Holecz Károly az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke szorgalmazta, hogy mielőbb 

jöjjenek létre azok a szakmai bizottságok a szlovén nyelvi szaktanácsadó, Valentina Novak 

közreműködésével, amelyek feladata lesz a tananyagfejlesztési elemek áttekintése és 

kidolgozása. Továbbá külön köszönetet mondott azért a lelkiismeretes munkáért, amit az OSZÖ 

fenntartásában működő intézmények munkatársai végeznek minden nap. Lázár Éva, az Oktatási 

Bizottság elnöke ugyancsak maximális elismeréssel szólt a pedagógusok szakmai munkájáról. 

Az Oktatási Bizottság a 2022. évi munkatervében is célul tűzte ki hasonló jellegű és más 

témában is szükséges, rendszeres időközönként ismétlődő szekcióülések szervezését. 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat székházában 2022. januárjában a fenntartó 

kezdeményezésére a szervezet irányítása alatt működő köznevelési intézmények vezetői és a 

szlovén nyelvi szaktanácsadó a kölcsönös konszenzus jegyében sokrétű párbeszédet folytattak 



a szlovén nemzetiségi nevelés területén való hatékony együttműködésről és távlati közös 

célokról. 

 

 Szlovén kultúra napja alkalmából 2022. február 4-én a szentgotthárdi színházban az Országos 

Szlovén Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége közös szervezésében ünnepi 

műsor került megrendezésre. A Črepnje srca (A szív szilánkjai) című előadást Valentina Novak 

írta és rendezte. Az idei műsorban az Apátistvánfalvi Kétnyelvű Általános Iskola diákjai 

szerepeltek, illetve kiállítással is készültek. Az iskolában működő fazekas szakkörön résztvevő 

diákok agyagedényei voltak megtekinthetőek a színház aulájában, melyeket a szakkör 

vezetőjével Zelko Štefan, szlovéniai fazekasmesterrel alkottak. 

Az idei rendezvényen ünnepi beszédet mondott Merkliné Doncsecz Ibolya, szlavista és a 

Slovenski utrinki szlovén magazinműsor főszerkesztője. Az idei évben 30. évfordulóját ünnepli 

a műsor szerkesztősége, melynek alkalmából az MSZSZ és az OSZÖ elnökei, Kovács Andrea 

és Holecz Károly elismerő oklevélben részesítették. 

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Helena Jaklitsch, határon túli és diaszpórában élő 

szlovénekért felelős államtitkár is, aki rövid beszédével köszöntötte is az ünneplő közönséget. 

Köreinkben köszönthettük még dr. Fürjes Zoltánt a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárát, aki rövid beszéde után átadta az Államtitkárság 

által megítélt nemzetiségi ösztöndíjat a szentgotthárdi gimnázium diákjának, Soós Jakab 

Áronnak. 

 

Faschingné Libricz Irén, az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének tagja 2022. 

március hó 11- én Vasegerszegen Majthényi Lászlótól vehette át a Vas Megye Közgyűlése 

által adományozott Pável Ágoston Emlékérem kitüntetést a szlovén nemzetiségi nyelvoktatás 

területén végzett példaértékű tevékenységéért. 

Faschingné Libricz Irént az Országos Szlovén Önkormányzat terjesztette fel a Díjra, illetve az 

ünnepséget megtisztelte az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke Holecz Károly és Metka 

Lajnšček a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulja is. 

Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke Ropos Márton úrnak az Országos Szlovén 

Önkormányzat egykori elnökének, Felsőszölnök volt polgármesterének a Magyar Arany 

Érdemkereszt kitüntetést adományozta 2022. március 11-én a magyarországi szlovén közösség 

érdekében kifejtett több évtizedes munkájáért. A kitüntető díjat dr. Semjén Zsolt 

miniszterelnök- helyettes adta át a Karmelita Kolostorban! Az elismeréshez gratulál az 

Országos Szlovén Önkormányzat.  

2022. március 23-án került sor a Magyar Köztársaság területén élő szlovén nemzeti kisebbség 

és a Szlovén Köztársaság területén élő magyar nemzeti közösség külön jogainak biztosításáról 

szóló egyezmény figyelemmel kísérésére összehívott Magyar–Szlovén Kormányközi 

Kisebbségi Vegyes Bizottság XVIII. ülésére.  

Az a megtiszteltetés érte az Országos Szlovén Önkormányzatot, hogy székháza lehetett a 

helyszíne annak a találkozónak, amire 2022. április 19-én került sor a magyarországi szlovén 

Rába-vidék és a szlovéniai Muravidék nemzetiségi vezetőinek részvételével. Az egyeztetés 

témái között szerepelt a Magyar-Szlovén Közös Alap, a magyar-szlovén határ két oldalán fekvő 

vegyes nemzetiségű területen eddig elért eredmények áttekintése és a nemzetiségi közösségek 

jövőbeli fejlődését elősegítő együttműködés erősítése. 

Holecz Károly elnök 2022. április 6-án az Országos Szlovén Önkormányzat székházában 

fogadta a Rába- vidéken tett hivatalos látogatása keretében a Szlovén Köztársaság Oktatási 



Intézetének igazgatóját, dr. Vinko Logaj Urat, a szervezet muraszombati vezetőjét Darja Farič 

Klemenčič Asszonyt. Az egyeztető megbeszélésen részt vett Roman Gruden titkár (MIZŠ) és a 

Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzul Asszonya, Metka Lajnšček. 

A szellemi kulturális örökségeket, az azt éltető közösségeket, az emberi kreativitást és 

sokszínűséget ünneplik minden évben a Pünkösdi Örökség Ünnepen. Az Országos Szlovén 

Önkormányzat és Kulturális Bizottsága szervezésében 30 fős társaság büszkén mutatta be a 

Rába-vidéki szlovének rönkhúzását 2022. június 5-én, pünkösdvasárnap a Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén. 

A szlovén nemzetiségi közösséget képviselő küldöttség standjánál a hagyományos papírvirág-

készítés rejtelmeivel is megismerkedhettek az érdeklődök. 

Az Országos Szlovén Önkormányzat köszöntet mond minden résztvevőnek, hogy a Szellemi 

Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén szereplő “Rába-vidéki szlovének rönkhúzása” 

örökségelem bemutatását vállalták és méltó módon prezentálták. 

 

Holecz Károly elnök meghívására 2022. június 20-án az Országos Szlovén Önkormányzat 

székházába látogatott egy informális találkozóra Damijan Zrim szlovéniai parlamenti 

képviselő. Az OSZÖ elnöke tájékoztatta a képviselőt az Országos Szlovén Önkormányzat 

tevékenységéről, feladatairól és céljairól, illetve közbenjárását kérte a gazdaságfejlesztési 

területen létrehozott Közös Alap elindítása érdekében. 

Az egyeztető megbeszélést követően a Felek megtekintették az Országos Szlovén 

Önkormányzat fenntartásában működő Kühár Emlékház (Szlovén Tájház) intézményt, melyen 

jelentős fejlesztések kerültek végrehajtása a funkcióbővítés jegyében az elmúlt években, majd 

részt vettek a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény iskolai tanévzáró 

ünnepségén. 

Az ünnepség keretében Holecz Károly elnök is köszöntötte Glanz Lászlóné nyugdíjas 

pedagógust, aki 1971. szeptemberében szerzett kémia szakos általános iskolai tanári diplomát 

a Pécsi Tanárképző Főiskolán. 1964-től tanítóként, 1969-től igazgatóhelyettesként, majd 1977-

től egészen nyugdíjazásáig igazgatóként dolgozott a felsőszölnöki iskolában. 

A köznevelési intézmény vezetője Treiberné Doncsecz Ildikó és az OSZÖ elnöke is gratulált 

Glanz Lászlóné részére a Pécsi Tudományegyetem által adományozott díszoklevélhez, 

aranydiplomához. 

Miután Felsőszölnökön megtekintették a Szlovén Mintagazdaságot és az OSZÖ részéről 

megvásárlás folyamatában lévő műemléki védettség alatt álló Malom épületet, Holecz Károly 

elnök elkísérte Damjan Zrim képviselő Urat az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola 

és Óvoda intézménybe is, ahol Holecz Lajosné intézményvezető köszöntötte őket és az éppen 

zajló 17. nemzetközi fazekas-tábor munkájába nyerhettek betekintést. 

Apátistvánfalván a Felek megcsodálták a közel 250 éves Harding Szent- István templomot, 

Kétvölgyön a Kilátóról szemlélték a vidék természeti értékeit, Orfaluban pedig a Triglav -kő 

Rába-vidéken betöltött jelentőségéről/szimbolikájáról is beszélt az elnök. 

Szentgotthárdon a Szlovén Kulturális és Információs Központban a Szlovén Rádió 

szerkesztőségében annak munkáját ismertette az elnök, ezt követően pedig Metka Lajnšček a 

Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzuljának és a Magyarországi Szlovének Szövetsége 

elnökének, Kovács Andreának a társaságában munkaebéden vettek részt a Felek. 

 

2022. július 21-én Vesna Humar, a Határon Túli Szlovének Hivatala államtitkára a 

Rábavidékre látogatott, ahol megtekintette a rábavidéki szlovének kultúrájának és örökségének 

megőrzése érdekében eddig elért eredményeket, melyekre újabb projektek épülnek. Államtitkár 

asszony tárgyalásokat folytatott a szlovén közösség jövőbeli terveiről és legfontosabb 



feladatairól a két fedőszervezet vezetőjével és látogatást tett a Kühár Emlékház (Szlovén 

Tájház) intézményben is.  

 

 

2022. 09.01-én az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartása alatt működő mindkét 

köznevelési intézményben (Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, Kossics 

József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda) is ünnepélyes keretek között megkezdődött a 

2022/2023. tanév. 

Mindkét intézményvezető kiemelte, hogy 10 éve (2012.07.01.-i hatállyal) került sor az érintett 

köznevelési intézmények fenntartói jogának OSZÖ általi átvételére és sok szeretettel 

köszöntötték az intézményekbe érkező gyermekeket; szüleiket. A nevelési évet pedig Tóth 

Tibor Plébános Úr áldotta meg, illetve jelenlétével megtisztelte Holecz Károly az Országos 

Szlovén Önkormányzat elnöke; Kissné Köles Erika Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony; 

Metka Lajnšček a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi Főkonzulja; Kovács Andrea a 

Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke. Valentina Novak szlovén nyelvi 

szaktanácsadó pedig kedves, gyermekekhez szóló szavaival tette vidám hangulatúvá a 

felsőszölnöki intézményben zajló ünnepséget. 

Az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben (két iskolai és 

három óvodai- intézményegység) mindösszesen 168 gyermek (ebből 105 iskolás) kezdte meg 

a 2022/2023. nevelési évet. 

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat 2022. május hó 25-én elkészítette és megküldte a 

Kisebbségvédelmi Keretegyezmény és a Nyelvi Karta országjelentéseihez (2017-2022) 

szükséges összefoglaló anyagot.  

 

Az idei évben az Országos Horvát Önkormányzat szervezésében 2022. 09.16.- 2022.09.18. 

között Gárdonyban került sor a VII. Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó lebonyolítására. Az 

Országos Szlovén Önkormányzat koordinálása mellett 4 fiatal képviselte a szlovén 

nemzetiséget a találkozón. Soós László, az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 

képviselője vezette a fiatal küldöttséget, akik a Találkozó első napján a Nemzetiségi Börze 

keretében bemutatták a szlovén nemzetiségi hagyományokhoz kapcsolódó gasztronómiai 

sajátosságokat, a rendezvény második napján pedig önálló videó- prezentáció keretében 

ismertették a szlovén nemzetiségi kultúra főbb elemeit. 

 
Az Országos Szlovén Önkormányzat nevében Holecz Károly elnök 2022. szeptember 21-én 

birtokbaadási eljárás keretében átvette a felsőszölnöki Filó-féle vízimalom kulcsait Farkas Lajostól 

az ingatlan egykori tulajdonosától. Az Országos Szlovén Önkormányzat kiemelt céljai között 

szerepel, hogy forrást találjon a műemléki védettségű ingatlan működőképes állapotba történő 

hozatalához; ezáltal is hozzájárulva a térség turisztikai vonzerejének fokozásához. 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága 2022. október 11-én a szervezet 

székhelyén ülést tartott; amelyen a Bizottság tagjain és az OSZÖ vezetőin kívül meghívottként 

megjelent Kállay Attiláné az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központjának 

főosztályvezetője is. Az ülés központi témája a szlovén nyelvoktatás aktuális helyzete volt; 

illetve az Oktatási Bizottság elfogadta 2023. évi munkatervét; valamint megtárgyalta és 

véleményezte az időszerű kötelező napirendi pontokban előterjesztett dokumentumokat.  

 

Képviselői mandátum 

 



Az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke az Országos Szlovén Önkormányzat 

Közgyűlésének 2022. április hó 28-i ülésén a következőkről tájékoztatta a képviselőket: az 

Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének tagja Skaperné Dr. Embersics Erzsébet 

képviselő - egészségügyi okokra való hivatkozással - 2022. 04. 12-én lemondó nyilatkozatot 

juttatott el az Országos Szlovén Önkormányzat elnökének.  

A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 102. §. (4) bekezdésében foglaltak 

szerint az OSZÖ elnöke eleget tett a tájékoztatási kötelezettségének a fentiek kapcsán a 

képviselők irányába, illetve a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 102. §. 

(7) bekezdésében foglaltak szerint pedig 2022. 04. 13.-án eleget tett a tájékoztatási 

kötelezettségének a Nemzeti Választási Bizottság irányába a képviselői lemondó nyilatkozat 

másolatának megküldésével.  

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlésének 2022.május 26-i ülésén a mandátumot 

szerzett Holecz Lajosné képviselői esküt tett és erről okmányt ír alá. Az Országos Szlovén 

Önkormányzat Közgyűlése ezzel összefüggésben módosította a Szervezeti és Működési 

Szabályzatát.  

 

Annak okán, hogy Skaperné Dr. Embersics Erzsébet 2022. április hó 12. napjával lemondott a 

képviselői mandátumáról, az Oktatási Bizottságban is egy mandátum megüresedett.  

Mivel az Országos Szlovén Önkormányzatban megüresedett mandátum helyére a Nemzeti 

Választási Bizottság a 391/2022. határozat alapján kiadta Holecz Lajosné részére adta ki a 16. 

mandátumot, az OSZÖ elnök javaslatára – és a Közgyűlés döntése alapján- az Oktatási 

Bizottságban megüresedett mandátumot 2022.május hó 26. napjától bizottsági tagként Holecz 

Lajosné képviselő tölti be. 

  

 

Szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program 

 

A Pénzügyminisztérium támogatása révén az Országos Szlovén Önkormányzat a Magyarország 

2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-

újraindítási Alap fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Gazdaság újraindítását 

szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 2. Területfejlesztési feladatok 

jogcímcsoport (ÁHT azonosítója: 280578) terhére 42 000 000 Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült. A támogatás célja a felsőszölnöki Filó-féle vízimalom megvásárlása 

és egyéb kapcsolódó szakmai tevékenységek végrehajtása. Jelen támogatás első üteme a 

malom megvásárlására, és a hasznosítását megalapozó Megvalósíthatósági 

tanulmány/koncepcióterv elkészítésével kapcsolatos feladatokra vonatkozik.  

 

A felsőszölnöki Filó-féle vízimalom megvásárlását célzó Telekalakítási és Ingatlan adásvételi 

szerződést 2022. augusztus 18-án írta alá az Országos Szlovén Önkormányzat képviseletében 

eljáró, Holecz Károly elnök és Farkas Lajos, az ingatlan tulajdonosa, mint eladó – a Malom 

épületében. 

Az Országos Szlovén Önkormányzatnak a felsőszölnöki Malom megvásárlásával nem egy 

műemléki épület megszerzése volt a célja, hanem az épített örökség megőrzésén túl, annak a 

fejlesztése és az ebben rejlő lehetőségek hosszú távú kiaknázása. Az Országos Szlovén 

Önkormányzat számára prioritás a több ütemű felújítással párhuzamosan, illetve azt követően 

a Malom működőképes állapotban történő bemutatása, tehát a gyakorlati munkafolyamatok 

prezentálása, illetve turisztikai látványosságként történő kiterjesztése egybekötve a területen 

korábban honos – alapvetően mezőgazdasági – termelés felelevenítésével a generációk közti 

párbeszéd jegyében. 



Mivel a szlovén Rába-vidék fejlesztése nemzetiségi szervezeteink közös érdeke, ezért az 

Országos Szlovén Önkormányzat elkötelezett a felsőszölnöki Malom hosszú távú fenntartása 

vonalán, mivel ettől a projekt-elemtől is reméli a térség idegenforgalmi vonzerejének fokozását, 

illetve a szlovén nemzetiségi tradíciók megőrzését és átörökítését. 

 

A Kormány a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról 

szóló 1618/2019. (X.28.) Korm. határozat alapján a Magyarországon élő szlovén nemzetiség 

által lakott térség fejlesztése érdekében összesen 898 520 000 Ft/4 év költségvetési támogatás 

biztosításáról döntött. 

A 2021. évi egyedi támogatási konstrukciók előkészítésére a 2021. év második felében került 

sor:  

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési 

program keretében és forrása terhére támogatásra javasolta a következő projekteket:  

 

- Bizonyos feltételek fennállása, illetve teljesülése esetén- a felsőszölnöki Filó féle Malom 

megvásárlása az Országos Szlovén Önkormányzat részéről  

-  Apátistvánfalva Községi Önkormányzat (9982 Apátistvánfalva, Fő út 107.) – „Közösségi 

épület komplex felújítása és bővítése Apátisvánfalván” elnevezésű projektjét.  

- Felsőszölnök Község Önkormányzata (9985 Felsőszölnök, Templom út 10/2.) – „A 

felsőszölnöki Kultúrház közösségi terének fejlesztése” elnevezésű projektjét.  

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat a honlapján (https://slovenci.hu/altalanos-informaciok/; 

pl: https://slovenci.hu/ketvolgy/) és facebook oldalán keresztül is folyamatosan tájékoztatja a 

potenciális pályázókat, érdeklődőket a projektek vonatkozásában.  

 

Népszámlálás 2022 

 

Magyarországon 2022. évben népszámlálás lesz. A népszámlálás adatfelvételének eszmei 

időpontja 2022. október 1. nap 0 óra, az adatszolgáltatónak az erre az időpontra jellemző állapot 

szerint kell megválaszolnia a kérdőív kérdéseit. A népszámlálás végrehajtását megelőzően, 

2022. szeptember 15. és szeptember 30. között a népszámlálás összeírási körébe tartozó 

valamennyi címre megérkezik a népszámlálásról szóló felkérőlevél. A levél tartalmazni fogja a 

népszámlálással kapcsolatos legfontosabb információkat, az adatszolgáltatási kötelezettségről 

szóló tájékoztatást, a válaszadás módjának lehetőségeit, valamint az internetes kitöltéshez 

szükséges belépési kódot. 

A népszámlálásra 2022. október 1. és november 28. között kerül sor, ez az időszak három 

kisebb részre tagolódik: 

2022. október 1. és 2022. október 16. között, az internetes önkitöltési időszakban az 

adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási 

kérdőíveket. 

2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ekkor 

az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által 

teljesíthető. 

2022. november 21. és 2022 november 28. között kerül sor a pótösszeírásra. Ebben az 

időszakban már csak azon személyeket írjuk össze, akik a számlálóbiztosok általi interjú 

keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt 

személyeknek jelentkezniük kell a helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell az 

ő összeírásukról is. 

A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon teljesítheti: 

https://slovenci.hu/altalanos-informaciok/
https://slovenci.hu/ketvolgy/


Az adatszolgáltatónak lehetősége van a kérdések megválaszolására interneten keresztül. Az 

első időszakban kizárólag az online önkitöltési módra lesz lehetőség. Az online kérdőíveket az 

adatgyűjtő rendszer október 16. éjfélig fogadja. 

Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki az 

összeírás céljából 2022. október 17. és 2022. november 20. között keresi fel azokat a címeket 

(háztartásokat), ahonnan az önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív. A 

számlálóbiztosok a sikeres kapcsolatfelvételt követően elektronikus eszközön valamennyi, a 

címen életvitelszerűen élő háztartástagról kitöltik a népszámlálási kérdőíveket. 

Amennyiben az adatszolgáltató az előző két lehetőség közül egyikkel sem él, pótösszeírás 

során, a polgármesteri hivatalban jelentkezve, 2022. november 28. éjfélig megválaszolhatja a 

kérdéseket. 

Az Országos Szlovén Önkormányzat motivációs filmmel (elérhető az OSZÖ honlapján, 

facebook oldalán..), szórólappal, online felületeken és minden lehető formában készül arra, 

hogy a szlovén közösséghez tartozók vállalják és vallják szlovén nemzetiségi hovatartozásukat.  

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat, a Szlovén Szószólói Kabinet, és a Magyarországi 

Szlovének Szövetsége szervezésében már több helyszínen megtartásra került a magyarországi 

népszámlálás jelentőségéről szóló tájékoztató. A fórumok alapvető célja, hogy ösztönözzék a 

közösséghez tartozókat a szlovén identitásuk megvallására és vállalására.  

A fórumok helyszínei voltak eddig: Budapest, Csörötnek, Gasztony települések.  

Szombathelyen október 12-én délután fog erre sor kerülni, Mosonmagyaróváron október 8-án, 

Rönök településen pedig október 6-án volt ilyen jellegű tájékoztatóra.  

Olyan településeken is szerveztek találkozókat a fentiekben nevezett szervezetek, ahol eddig 

nem működtek helyi nemzetiségi szlovén önkormányzatok, de a népszavazás eredményeként 

akár új helyi szlovén önkormányzatok is alakulhatnak majd, tekintve, hogy van akkora számú 

nemzetiségi közösség az érintett faluban.  

 

Az OSZÖ hatékony kapcsolatot tart fenn a települési és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, 

nemzetiségi civil szervezetekkel, Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószólóval, a 

szentgotthárdi szlovén Főkonzulátussal, Szlovénia budapesti Nagykövetségével, egyházi 

szervekkel, a hazai – és adott esetben az anyaországi – állami szervekkel és 

intézményrendszerükkel. Együtt munkálkodunk az anyanyelvápolás és oktatás, a kulturális 

tevékenység, a tájékoztatás, az anyanyelvi egyházi hitélet fejlesztése, gazdasági kapcsolatok 

élénkítése terén, az intézmények és a közösség fennmaradása érdekében. 

 
 


