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A királyok városában és a
Velencei-tónál

A Lendvai Munkarokkantak
Községközti Egyesülete a
hétvégén szakmai kirándulást
szervezett Magyarországra. A
már hagyományosnak
nevezhető kirándulás
célpontjául ezúttal
Székesfehérvárt, a királyok
városát választották, ahol
megtekintették a város
legjelentősebb nevezetességeit,
majd ezt követően az útjuk a
Velencei-tóhoz vezetett. A jól
sikerült kirándulás költségeit az
egyesület részben a Bethlen
Gábor Alapnál megnyert
pályázatból valósította meg.
(HF)

A határon túli örökség
megóvásáért

A határon túli magyar
kulturális örökség megóvása
érdekében írt alá az elmúlt
héten együttműködési
megállapodást az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, a
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium, a Balassi Intézet,
a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal és a Teleki László
Alapítvány. A megállapodás
értelmében a szerződést
aláírók 82 millió forintot
fordítanak a határon túli
kulturális örökségek
megóvására, valamint
szakértői bizottságot állítanak
fel, felmérik, milyen fontos
kulturális örökségek szorulnak
támogatásra. (-)

Befejeződött a felújítás

Élelmiszer-vásárláskor
figyel-e arra, hogy öko–
terméket vegyen?

Igen, mindig

Gyakran

Ritkán

Túl drága, hogy megvásároljam

Magam termelem a legtöbb
élelmiszert

Soha sem nézem az eredetet

Kielégítő az idei
burgonyatermés

1982. szeptember 16. / 37.
szám
– mondják a hetési falvak
magántermelői. Az ABC
Pomurka helyi szövetkezeti
kirendeltségeiben megkezdték a
burgonya felvásárlását.
A múlt hét közepén hetési
területeken jártunk –
Göntérháza, Radamos és
Kámaháza volt az úti célunk. A
hét elején még valódi nyári
kánikula szorongatta az őszeleji
napot, perzselt, mint a
legnagyobb nyári melegben.
Sokan ki is használták ezt a
verőfényes napsütést. Végig az
út menti parcellákon
burgonyaszedők szorgoskodtak,
néhol az egész család kivonult a
burgonyaföldre, a másik
parcellán pedig a rokonság
fogott össze, hogy minél előbb
biztos helyre kerüljön az idei
termés. Radamos alatt Kalamár
Mária néni parcelláján épp
reggeliszünet volt, de azért
szakított egy kis időt a
beszélgetésre is:
– Az idén 15 árnyi területen
ültettünk krumplit, de
elmondhatjuk, hogy a tavalyi
termés valamivel jobb volt, mint
az idei. Az idei nyáron a sok
eső után jött a szárazság. A
laposabb helyeken annyira
megkeménykedett a föld, hogy
a kapával alig lehetett

56. évfolyam
37. szám
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Ilić Vladimira, a bistricai
iskolában magyart

oktató tanárnő: „Kicsit
féltem, hiszen szlovén

egynyelvű iskoláról van
szó, de abszolút pozitív

a fogadtatás”

Lendván pénteken ünnepélyes megnyitó keretében
kezdődött el a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány és
a Lendvai Ifjúsági Tanács közös szervezésében a
millenniumi ipari és technológiai forradalom eredményeit
tárgyaló Nyári Egyetem.
A magyar ipari és technológiai forradalom témában
rendezett, sorrendben harmadik nyári egyetemét a Magyar
Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány Nagyvárad után Lendván
tartja. A szervezők a millenniumi szobrászóriás, Zala György
tiszteletére határoztak úgy, hogy a történelmi Alsólendván
tartják a határon túli egyetemi hallgatók és műszaki
tudományok iránt érdeklődők számára szervezett

konferenciasorozatot.
A pénteki nyitón – melyen a helyiek nevében Somi János alpolgármester szólt az egybegyűltekhez, kívánva
nekik jó itt-tartózkodást és kellemes időtöltést – kiosztották az elismeréseket, melyekkel nevezni lehetett az
egyhetes nyári egyetemre. A három dobogós helyből végül is öt lett, hiszen a dolgozatok minősége ezt

indokolta. A témák pedig az 1896-os millenniumi
ünnepségsorozat köré csoportosuló regionális
művészettörténeti és iparművészeti emlékek feltárása,
valamint a korszak infrastrukturális fejlesztéseinek hatása
egy adott régió fejlődésére, például vasút, malomipar stb.
Dr. Estók János, az ELTE Gazdasági és Társadalomtörténeti
Tanszékének docense (fölső képünkön) rendkívül plasztikus
és szerteágazó körképet rajzolt a nyitó előadáson a
millenniumi Magyarországról. Estók tényekkel és adatokkal
kívánta alátámasztani, hogy az 1896-os eufória több volt
holmi porhintésnél a tömegek felé, melyet az arisztokrácia a
bajok elkendőzésére talált ki. Másfelől az egyre erősödő

szociáldemokrácia által indukált elégedetlenségi hullám, mely az agrár jellegű országban a munkások gyakori
sztrájkjain keresztül mutatkozott meg (például aratósztrájkok), az aratógépek feltalálását és sorozatgyártását
is sürgette. A szakember a vas- és vasútiparban (gőzgépek, mozdonyok), a malomiparban, a
vízszabályozásban, az automobil- és motorgyártásban, valamint a távközlésben és a gyógyszergyártásban
felmutatható ugrásszerű fejlődés magyar képviselőinek, a fejlődés és az innovációk gyors egymásutánjában
vezető szerepet vállaló személyiségek rövid jellemzésére is kitért. A sor rendkívül hosszú: az első vasöntöde,
mely a külföldről beszerzett malomipari felszerelés szervizelését könnyítette meg, Ganz nevéhez kapcsolható,
míg Bánki Donát porlasztó-feltaláló a motorgyártás világszínvonalú újítását tette lehetővé.
A hét napig tartó nyári egyetem során Makovecz Imre építészről, a Szent László-legenda elterjedéséről,
Lendva és vidékének kulturális nevezetességeiről, a millenniumi építészet zseniális képviselőiről, valamint a
19. századi végét követő történelmi és politikai változások következményeiről is tartanak előadást.
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A megbékélés apró jeleiről
Ferdo Godina korai, a 30-as évek
hangulatát megidéző művében
(Bele tulpike) iszonyúan kemény
kritikával illeti a lendvai szlovén–
magyar együttélést. „A szlovének
utálják a magyarokat, a
magyarok pedig a szlovéneket” –
írja. Ez a hangulat a második
világháború utáni időkre is
érvényes volt, hiszen a kispolgári
miliő, a „mindenki mindenkit
ismer” szülte körülmények, az „itt
a fűnek, a fának is füle van”
szokásrend a mendemonda-
gyártóknak a malmára hajtotta a
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