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„Nézd azt a fát, hogyan rendezi át a tájat”
Anyanyelv, környezetnyelv,
idegen nyelv...
A napokban szeptember 26-a, a
Nyelvek Európai Napja kapcsán
több, a nyelv(ek) helyzetét
boncolgató írás, kisebb
tanulmány jelent meg. A nyelvek
– Európában a 23 hivatalos
nyelv mellett több mint 60
őshonos közösség regionális
vagy kisebbségi nyelve alkotja a
nyelvi tőkét – helyzetének
elemzése véletlenszerűen
egybeesett a Szlovéniában elő
őshonos nemzetiségi közösségek,
tehát a magyar és az olasz
közösség nyelvi helyzetének
megvitatásával az
Országyűlésben. tovább

Utazook a gyermekhéten

Pénteken a Pártosfalvi KÁI
tanulói, a tagiskolák tanulói,
illetve az óvodások a
gyermekhét alkalmából a
Pupilla bábszínház Zoopotnik,
vagyis Utazook című előadását
tekinthették meg a hodosi
kultúrházban. A bábelőadás a
Hodos Községi MNÖK
szervezésében valósult meg.
(ak)

Generációk közötti
párbeszéd
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Csernyus Lőrinccel, Makovecz Imre tanítványával a Fiatalok határok nélkül
alapítvány által Lendván szervezett Nyári Egyetemen találkoztunk, s ott
beszélgettünk mestere, a világhírű organikus építész emberi nagyságáról és a Kós
Károly Egyesület által indított Vándoriskola lényegéről.
– A szokásos reggeli beszélgetés után, miszerint „Hogy aludtál? Jaj, de unom már
az autópályát!”, ez volt Makovecz következő mondata: „Nézd azt a fát, hogyan
rendezi át a tájat”. Nagyon tudott váltani dolgokat. Általában nem építészetről
beszélgettünk, mert ha egy szakács egész nap csak főz, abba meg lehet hülyülni,
az építészet is ilyen. Mindezek mellett olyan dolgokra hívta fel a figyelmemet,
amit ha nem mondott volna, a mai napig nem látom meg. Amikor beérkeztünk
egy faluba, egyből azzal a „rohadt sok fénykábellel” indult a monológ. Nem
tudom, jártál-e ilyen helyeken, Kolozsvárott biztosan felfigyeltél rá, ha fotós is
vagy, annál inkább. A helyiek is hozzászoktak már ehhez, fel sem tűnik, hogy a
kábelek fele feleslegesen megy jobbra-balra. Ahol tehette, mindenkit arra
bíztatott, hogy vigyék le ezeket a föld alá. Más: iszonyúan kiakadt, ha gyümölcsfát vágtak ki, az
áramszolgáltató ugye nem nézte, milyen fáról van szó.
Valami olyan mély emlékező tudata volt, korokra visszamenően, mintha nem is a harmincas években
született volna, hanem sokkal régebben. Tehát úgy tudott beszélni történelmi dolgokról is, mintha megélte
volna azokat az időket. Nekem így utólag úgy jön le a dolog, hogy nem könyvekből tanulom a tudományt és
a bölcsességeket, hanem élőben, az ő hangján hallom. Huszonnégy órán keresztül ilyen volt, s ami zseniális
volt benne, ha a Mari nénivel találkozott, akkor az ő szellemi szintjén tudott társalogni. Ha egy óra múlva
fogadta valamelyik polgármester, akkor az ő szintjén szólt. Nem alá, nem fölé! Ha a római pápával kellett
beszélnie, akkor a római pápa szellemi színvonalát tudta produkálni – emlékezik Makoveczre Csernyus
Lőrinc.
– Zala megyéhez különleges családi viszony fűzte, mégis mintha itt kevesebb építészeti
feladatot kapott volna, mint máshol…
– Zalaszentlászlón, Bakon, Bagodon, Zalaváron vannak a
művei, most az egerszegi Gébárti-tó mellett épül majd egy
kápolna, melynek a látványtervei is megvannak, s ehhez ad
támogatást a zalaegerszegi önkormányzat. Ez a zalavárihoz
hasonló, illetve a már épülő devecseri kápolnához hasonló
nagyságú szentély lenne.
Nagykapornaki édesapja és a családi kötődés miatt
rengeteget járt ide. Nem utolsó sorban a faluház építészeti
programot is éppen itt Zalában, Bakon indította el. Majd
Nagykapornak és Pókaszepetk következett. Gondolj csak
bele, mekkora alázat kellett Nagykapornakon, ahonnan a
család egy része származott: megbízták a faluház terveivel,
s azt odaadta egy Zsigmond László nevű fiatal tanítványának, követőjének. De szokta volt mondani:
megtehettem volna, hogy egész életemben minden tervet kiadok, s én meg ülök a 150 fős irodámban. Ő
nem így tett.
Én hálás vagyok a sorsnak, hogy ismerhettem, s elég sokáig „szellemiségének” követője lehettem. Éppen
elsőéves egyetemista voltam, amikor találkoztunk, előbb nem lehetett volna úgysem. Viszont akkor rögtön,
1981-ben találkoztunk – s ennek már három évtizede.
– Térjünk át a Kós Károly Egyesülésre, melynek egyik állandó tevékenysége a Vándoriskola…
– Az egyesülés a magyar „szerves gondolkodás” egyesülete, mely egy újságot tart fenn, az Országépítőt, a
név magától Kós Károlytól származik. A másik eredménye a Vándoriskola, mely a középkori céhes
rendszerek mintájára működik. A hároméves képzés alatt mesterektől mesterekig kell vándorolni a felvett
vándoroknak, kötelezően kel menni vidékre, kötelezően Erdélybe, nem lehet csak Budapesten eltölteni a
három évet, ez azt jelenti, a gyakornok 6 munkahelyen van 6 féle munkametódusban, továbbá ott a
pénzügyekkel való foglalkozás, az emberi kapcsolatok kiépítése. A fiatal „vándorban”, ha tehetséges,
elképesztő tudásmennyiség halmozódik fel. 23 éve működik ez így, 60–70 önálló építészt jelent, akik
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Lendván az Idősebb Polgárok
Otthonában fontosnak tartják a
nyitottságot, s ennek
szellemében az idén is
megszervezték az úgynevezett
nyílt napot, illetve a generációk
közötti párbeszéd napját. A
múlt héten sorra kerülő
rendezvényen Franc Špilak
köszöntötte az egybegyűlteket
– az otthon lakóit, a
vendégeket, a hozzátartozókat,
valamint az általános és
középiskola tanulóit –, akik
rövid kultúrműsorral
kedveskedtek az otthon
lakóinak, majd pedig ezt
követően társalgás következett.
Képünkön a résztvevők éppen
egy alkalmi tekepályán
próbáltak minél több bábut
ledönteni. (HF)

http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=articl...

egyedül vagy egyesülve másokkal az ország építészeti irodáiban dolgoznak. Erdélyben is négy „vándor” van,
akik saját irodát működtetnek. De Drezdába, Belgiumba, Kambodzsába is ment vándorunk. Kéthetente
egyszer előadásokat tartunk, ha kell, segítünk.
Így történt Devecserben is, éppen két éve lesz, hogy a tragédia történt. Ekkor lépni kellett! Éppen október
4-én avatjuk azt az ökumenikus kápolnát, amelyre az összes történelmi egyház képviselője rábólintott a
nemzet szimbolikus összefogása kapcsán. Remélhetőleg sokan eljönnek a felszentelésre!

Befogadták az elsősöket
Pártosfalván

Bár az iskolaév már javában
„zakatol” és minden gyerek
visszaszokott már az
iskolapadba, a legkisebbek
számára viszont újdonság ez a
közeg, hiszen mégis csak
tagjaivá váltak egy új
közösségnek. A Pártosfalvi
KÁI-ban kedd délelőtt
ünnepélyes módon avatták fel
az elsősöket, ezzel jelképesen
befogadva őket az iskolások
soraiba. A nagyobb gyerekek
szép műsorral készültek,
versekkel, dalokkal köszöntve
új társaikat. Majd az
igazgatónő, Jožefa Herman
szólt a gyerekekhez, és a
jókívánságok mellé még egy
mesekönyvet is kiosztott
mindenkinek. És ha ünnep,
akkor a meglepetés sem
maradhat el, egy szép nagy
torta is begurult az
osztályterembe, amin 8 gyertya
égett, ahány elsőse van az
iskolának. A kicsiket szüleik is
elkísérték, így a tanárok, a
gyerekek és szüleik közösen
fogyasztották el a finom
édességet. (ak)

Jasna Horvatot javasolják
a muraszombati könyvtár
élére
A Muraszombati Területi és
Tanulmányi Könyvtár (PiŠK)
Tanácsa a múlt heti ülésen az
intézmény igazgatói
tisztségére 2013. január
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elsejével Jasna Horvatot, az
intézmény könyvtárosát
javasolta. A könyvtár mostani
igazgatójának, Jože
Vugrinecnek december végén
lejár a megbiztatása, s az
igazgatói munkahely
betöltésére meghirdetett
pályázatra a hat beérkezett
pályázó közül Jasna Horvatot
tartják a legmegfelelőbbnek.
A kinevezéshez még a
Muraszombati Városi
Önkormányzat Tanácsának
hozzájárulása is szükséges.
(kmj)

A „Kukás guru”

Vasárnap este a hodosi
kultúrotthon nagy nevetésektől
volt hangos. A szomszédos
Bajánsenye Kerkabarka
színjátszói egy vígjátékkal, a
„Kukás guru” című darabbal
örvendeztették meg a hodosi
közönséget. Az egyfelvonásos
bohózat minden korosztály
számára könnyed
kikapcsolódást jelentett. A
színházi est szervezője a
Hodosi Őrség Művelődési
Egyesület volt. (ak)

A lendvai Lions Klub
munkafüzeteket
ajándékozott
A Lendvai Lions Klub,
folytatva jótékonysági
tevékenységét a
2012/2013-as tanévben is,
megvásárolta a
munkafüzeteket az 1. Számú
Lendvai Kétnyelvű Általános
Iskola szociálisan hátrányos
helyzetű tanulói részére. A
Lendvai Lions Klub jóvoltából
és az iskola Támogatási
Alapjának szervezésében 56
tanuló jutott ingyenes
tankönyvekhez. A támogatás
értéke 2.387 eurót tett ki.
(kmj)

Nyílt nap a Korenika
parasztgazdaságban

A šalovci Korenika öko-szociális
parasztgazdaságban – mely az
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egyik sikeres ilyen jellegű
vállalkozás nem csak a
muravidéki térségben, hanem a
szélesebb régióban is – az
elmúlt pénteken nyílt napon
mutatták be a gazdaság
tevékenységét és a szlovén–
horvát kezdeményezés révén
létrejött legújabb projektet. A
jövő év végéig folyó
programban a szociális
vállalkozás és a nonprofit szféra
összekapcsolását próbálják
megvalósítani az úgynevezett
tájházi gazdálkodás sikeres
megszervezésével. A
legnagyobb kihívás
mindenképpen a megtermelt
élelmiszerek értékesítése. A hat
évvel ezelőtt létrejött Korenika
eredményesen birkózik meg a
piaci kihívásokkal, hiszen
különböző programjaiban
összesen hetven embert
foglalkoztat.

MCSi Design
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