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Tetszett Mátyás király kora
■ A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Lendvai Két
nyelvű Középiskola társszervezésében kedden került sor a közép- 
iskolások hagyományos magyar történelmi vetélkedőjére. Az idei 
téma: a Hunyadiak kora.

A szentgotthárdi 
nemzetközi 
művésztelep 
alkotásai

Szentgotthárdon a Szlovén Kulturá
lis és Információs Központban november
16-tól megtekinthető a 6. Szentgotthárdi 
Nemzetközi Művésztelepen készült alko
tások tárlata. A Magyarországi Szlové
nek Szövetsége és a lendvai Galéria-Mú
zeum szervezésében rendezett nemzetkö
zi képzőművészeti fórumom az idén nyá
ron tizenegy képzőművész vett részt: 
Baumgartner Dubravko, Göntér Endre és 
Goce Kalajdžinski Szlovéniából, Csuta 
György, Gajdán Zsuzsa, Karácsonyi Kata 
és Simon János Magyarországról, Dolán 
György Szlovákiából, Klavdij Palčič Olasz
országból, valamint Nagy Niké és Fran- 
coise Rohmer Franciaországból. A kiállí
tá s t dr. Kostyál László zalaegerszegi 
művészettörténész és Drago Šiftar, Szlo
vénia magyarországi főkonzulja nyitotta 
meg. kmj

A Trubar-
művésztelep
kiállítása

A muraszombati PÁC Galériában no
vember 16-án megnyílt a 13. Primož 
Trubar Képzőművészeti Művésztelepen 
készült alkotások kiállítása. Az idei Mo
ravske Toplice-i alkotótelepen -  melyet 
hagyományosan a Szlovén Protestáns 
Egyesület muraszombati egysége szervez, 
művészeti vezetője pedig Nikolaj Beer 
muravidéki festőművész -  hat kortárs 
szlovéniai képzőművész vett részt: Baum
gartner Dubravko, Lucijan Bratuš, Mile
na Gregorčič, Jerneja Smolnikar, Veljko 
Toman és Huiqin Wang, kmj

Hajdinjak Preindl Silvija történelemta
nár irányításával készülve a megméret
tetésre. Az idén is különböző típusú fel
adatokat -  a klasszikus kérdés-választól, 
a kakukktojás-kereséstől és idézet-felis
meréstől a keresztrejtvényig -  dolgozott 
ki. A versenyzőknek például arra kellett 
tudni válaszolni, milyen nyelveken be
szélt Mátyás, unokatestvére volt-e II. 
Mohamed török szultán vagy kedvese 
volt-e Edelpeck Barbara?

A válaszokat a három tagú zsűri,

kólái történelmi vetélkedő győztese címét. 
A második helyre a Zver Lars, Hebar 
Tímea és Zag Ági alkotta csoport került 
(88 pont), míg a harm adik helyezést 
Balaško Zsolt, Vörös Koni és Nad Éva 
nyerte el (87 pont). A helyezést elérő csa
patok hagyományosan könyvjutalomban 
és magyarországi jutalomkirándulásban 
részesülnek. A tervek szerint ezúttal 
Mátyás király nyomdokain kirándulnak 
majd.

•K irály  M. Jutka

Mátyás királyról (Kolozsvár, 1443 - 
Bécs,1490), a középkori magyar tör

ténelem kiemelkedő alakjáról szervezett 
vetélkedővel (is) M uravidék immáron 
csatlakozik Mátyás király megválasztá
sa 550. évfordulójának ünnepléséhez, me
lyet jövőre, 2008-ban ünnepelünk. A 
Lendvai Kétnyelvű Középiskolában ezút
tal hat háromtagú csoport -  a diákok 
többsége a vetélkedő szinte hagyományos 
résztvevője -  jelentkezett a vetélkedőre,

Bohnec Magda, a Lendvai 1. sz. KAI tör
ténelemtanára (elnök), Kaszásné Simon 
Márta, a Lenti Szakközépiskola tanára 
és Hardi Silvija, szintén a Lendvai 1. sz. 
KÁI történelemtanára értékelte. A csa
patok jó tudást bizonyítottak, érezhető 
volt, hogy a téma is közel áll hozzájuk és 
érdeklődéssel tanulták.

A legmagasabb pontszámot (91 pont) 
a Muršič Ines, Feher Tjaša és Krajnc 
Alisa hármas érte el, elnyerve a középis-

A 2007-es középiskolai történelmi vetélkedő 
Krajnc Alisa gimnazisták nyerték el.

győztese címét Muršič Ines, Feher Tjaša és

Itt a verkli, csodaverkli...
....  tekerem a kerekét. Megismerni sose késő a sok régi,

szép mesét!” -  így énekel az öreg verklis a szombathelyi Mese
bolt Bábszínház Mesemondó Csodaverkli című előadásában, 
mellyel a Vas megyei bábosok november 15-én vendégszere
peitek a lendvai Zsinagógában. A varázslatos verkli belsejé
ben történetek elevenedtek meg: a verklis, aki maga is mese
hőssé vált, a látogatóknak a Csipkerózsika és Az erdei házikó 
történetét játszotta el. A gyerekek és a felnőttek örömére egya
ránt. kmj
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