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Zalából is lehet országos lapot szerkeszteni 
/  /

Értékekért az Értékmentő
Kultúr-mix

Valószínűleg még azok is 
felkapják a fejüket, akik 
amúgy figyelemmel kísérik a 
szűkebb pátria, a megye kul
turális életét a hírre: országos 
jelentőségű, országos terjesz
tésű város- és településvédű fé- 
lig-meddig szaklapot szer
kesztenek Zalában. Az ÉR
TÉKMENTŐ című folyóirat a 
második évfolyamát tapossa, 
szerkesztője Srágli Lajos, az 
Olajipari Múzeum munkatár
sa, a kiadó a Város- és Faluvé
dők Szövetsége.

Az Értékmentő a kiadójával 
és legismertebb szakemberével, 
Ráday Mihállyal együtt szinte a 
24. órában fogott hozzá a régi és 
közeli múlt épületeinek védel
méhez, lehetőség szerinti meg
mentéséhez. Tudjuk, hogy nincs 
is talán olyan települése az or
szágnak, ahol valami szép, érté
kes, történelmi vagy kultúrtörté
neti jelentőséggel bíró épület ne 
készülne értő gondoskodás és 
persze pénz nélkül az enyészeté 
lenni. Egy-egy település múltjá

hoz szervesen tartozó objektu
mok az újabb generációk szá
mára sajnos már csak romhal
mazok, amelyeket a legjobb 
szándék mellett sem lehet felújí
tani, ha nincs miből.

Az Értékmentő legutóbbi 
számában az ezügyben mégis 
lezajló örvendetes fejlemények
nek ad publicitást: a Szövetség 
különböző pályázatokat írt ki a 
helyi védelem alatt álló objektu
mok szépítésével, megújulásá
val kapcsolatos pályaművek ké
szítésére, s ezek díjazására 800 
ezer forintot fordít. Ebben az a 
lényeg, hogy nemcsak az or
szágos műemlékjegyzékben 
szereplő épületekkel lehet pá
lyázni, hanem a helyi önkor
mányzatok által fontosnak tar
tott, helyi rendelettel védettek
kel is.

A Város és Faluvédők Szö
vetsége nagyon fontosnak tartja, 
hogy az ifjúság megismerje, 
megszeresse az értékmentő 
munkát, ezért városvédő építő
táborokat szervez, amelyekről

Ráday Mihály és Ghiczy Gab
riella ír a legfrissebb számban. 
Az utóbbi cikk egy Szamos 
menti táborról tudósít. Erre a te
vékenységre is írtak ki egyéb
ként pályázatot; díjazottal név
sorát közli a lap, köztük az eger
vári Helytörténeti és Község
szépítő Egyesület nevét is. (Az 
egyesület frontembere Srágli 
Lajos.)

A közelünkben lévő vasi vá
ros, Körmend műemlékeivel is 
megismerkedhet a lap olvasója, 
abból az alkalomból, hogy az el
múlt nyáron Körmenden tartotta 
a Szövetség választmánya soros 
ülését.

Lovrencsics Lajos nagykani
zsai városvédő tollából szárma
zik a Megújuló Szentháromság
szobor, új címerek Nagykani
zsán című írás, amely a nagyka
nizsai Városvédő Egyesület 
munkáját mutatja be. Az egye
sület jóvoltából avathatták fel a

Tíz éve alakul meg ősszel év
ről évre újra Zalaegerszegen a 
középiskolásoknak szóló Szín
házbarát Kör a Megyei Művelő
dési és Ifjúsági Központban. A 
ház népművelői, a kör szervezői 
a Hevesi Sándor Színház létre
jöttekor bölcsen arra gondoltak, 
hogy nem elég a színház és a 
színészek jelenléte, nézők, még
hozzá színházul értő nézők is kí
vántainak.

A Kört mindig nagy érdeklő
dés kíséri, hiszen a diákok szín
házesztétikát, színháztörténetet 
nemigen tanulnak a gimnáziu
mokban, szakközépiskolákban.

Idén egyelőre 21 tagot szám
lál a Színházbarát Kör, de még 
lehet csatlakozni. Máris túl van
nak a diákok az első két rendez
vényen: közösen nézték meg a 
Mágnás Miska főpróbáját — 
minden Zalaegerszegen bemu
tatott darabot együtt néznek

nyáron a városban a köztársasá
gi és a városcímert. A tudósítás
ban a szentháromságszobor tör
ténetéről szóló részletes leírás 
értékes tudnivalókat tartalmaz 
—  nemcsak kanizsaiak számá
ra. A zalai város megszépült, 
megújult emlékeiről fotókat is 
láthatunk.

Az Aggtelek melletti Jósva- 
főn példaértékű falufelújítási 
akció indul. Az európai hírű Ba- 
radla-barlangról ismert telepü
lés szerkezetének védelméről, a 
természeti és épített környezet 
harmóniájának megőrzéséről, 
az idegenforgalom fejlesztésé
nek alapjairól szóló hosszabb lé
legzetvételű írás mintákkal is 
szolgálhat hasonló nagyságren
dű és idegenforgalmi lehetősé
gekkel rendelkező falvak önépí
tő terveihez.

Az Értékmentő Szigliget cí
merének bemutatásával bővíti 
heraldikai ismereteinket.

meg —  és meghallgatták Bécsy 
Tamás irodalomtörténész elem
zését Gorkij Éjjeli menedékhely 
című drámájáról, ami a zala
egerszegi Idelenn című produk
ció megértéséhez adott segítsé
get. Ezen a héten kezdődik egy 
találkozősorozat a megyeszék
hely színházának művészeivel. 
Első alkalommal R. Kárpáti Pé
ter és Kenéz Mariann lesz a ven
dég a színház ifjú művészei 
közül. A Kör november 27-28- 
29-én Budapestre utazik. A Ka
tona József Színházban, a Ko- 
médiumban és a Játékszínben 
néznek meg egy-egy darabot. 
Találkoznak Máté Gáborral, 
irodalmi elemzést hallgatnak 
meg az ELTE-n a Karamazov 
testvérekről. A tervek szerint 
majd januárban nézik meg a 
Vígszínházban a Vest Side 
Storyt. A Kört a zalaegerszegi 
önkormányzat is támogatja.

A hazai filmesek szakmai 
szervezetei, két minisztérium 
(Környezetvédelmi és Művelő
dési), valamint a Mozgókép 
Alapítvány összefogott, annak 
érdekében, hogy olyan új fdmek 
születését segítse, amelyek té
mája Magyarország. Az így lét
rejött Kép-Világ Alapítvány se
gítségével már el is készült 14 
háromperces filmetűd Buda
pestről. Négyéves program 
szerint, 1996-ig további opusok 
készülnének a rövidfilmek 
kategóriájában. A művek fel
adata, hogy konkrétan mutassák 
be hazánkat és az itt élő embere
ket. Az alapítvány kuratóriumá
nak tagjai: Szabó István, Illés 
György, Bállá Margit, Endrényi 
Egon, Garas Dezső, Kertész 
Ákos, dr. Tardy János, helyettes 
államtitkár. A terv külön érde
kessége, hogy Benkő László 
például ingyen szerez zenét a 
filmekhez.

*

1992-ben az USA-ban hirde
tett meghívásos fotópályázaton 
megosztott díjat kapott Benkő 
Imre magyar, jelenleg munka
nélküli fotóművész. A tíz díjazot
tat 230 fotós közül választották 
ki, nekik további feltételekkel 
kell folytatniuk a versenyt. A díj, 
amelyet Benkő Imre az ózdi 
munkásokról készített sorozatá
val érdemelt ki, 2500 dollárral 
jár. Ezen a versenyen a fődíjat 
egy afrikai származású ameri
kai fotós nyerte, aki a fekete 
földrészről érkezett amerikaiak 
életét mutatja be képein.

*

Salman Rushdie, a Sátáni 
versek három éve iszlám halá
los ítélet elől rejtőzködő' írója 
kapta a svéd Pen Klub 88 ezer 
koronával járó ösztöndíját, 
amelyet minden évben egy 
száműzetésben élő írónak ítél
nek. Az ösztöndíj a nácik elől 
Svédországba menekült Kurt 
Tucholsky nevét viseli.

*

A francia tengerkutatók két 
héten át radarral és ultrahanggal 
vizsgálták a Földközi-tenger 
mélyét a Nizza partjainál, ahol 
1944. július 31-én, Korzikáról

felszállván, felderítő repülés 
közben eltűnt Antoine de Saint- 
Exupéry, A kis herceg írója. A 
kutatók nem találták meg a re
pülőgép roncsait, így továbbra 
sem bizonyos, hogy a német lég
elhárítás lőtte le.

*

A magyar szimfonikus zene
karok közül elsőként, a jövő  nyá
ri Salzburgi Ünnepi Játékokon 
szerepel a Budapesti Fesztivál- 
zenekar. Adnak egy Kurtág-es- 
tet Eötvös Péter vezényletével és 
egy hagyományosabb progra
mot (Kodály, Bartók, Liszt) Fi
scher Iván vezényletével, Mol
nár András és Kocsis Zoltán 
részvételével.

*

A kazettahamisítók elleni 
küzdelem legújabb fegyvere
ként hologram-technikával 
készült, bólogató zsiráf jelzi 
majd védjegyként a magyar 
termékek eredetiségét. A Ma
gyar Hanglemezgyártók Szö
vetségének legutóbbi sajtótá
jékoztatóján elmondták, hogy 
a piacot elárasztották a volt 
szocialista országokban ké
szült kalózkazetták.

*

A  napokban rendezik meg az 
I. Magyar Kortárs Táncszemlét, 
amelyen 21 együttes vesz részt. 
A programban a modem táncok, 
a táncszínházak, és a mozgás- 
színházak is részt vesznek, hogy 
a hazai táncművészet progresz- 
szív, kreatív ágaiban új fejezetet 
nyissanak.

*

Megérkezett Batman, Super
man, és más szuperhősök kon
kurenciája: az extraerős hősök 
ligájába most egy fekete bőrű 
bosszúálló is betársul. A The 
Black Panther egy rajzfilmsoro
zatfiguráján alapul, és egy szu
perizmos afrikai királyról szól, 
aki párducsapkában ered a bű
nözők nyomába. A film  forgatá
sát januárban kezdik, s várható
an a Dzsungelláz főszereplőjét, 
Wesley Snipest kérik fe l a sze
repre.

*

Megjelent a Színész Év
könyv 92-93-as kötete.

Nézők nevelődnek

Cigányfestőnek lenni Kanizsán

Festőállványról ábrándozik...
Ferkovics József Nagykani

zsán élő és alkotó cigány kép
zőművész. Legutóbb egy évvel 
ezelőtt beszélgettünk vele, 
akkor tele volt tervekkel, biza
kodással, munkakedvvel. 
Most arról kérdeztük, hogy 
mi sikerült az elképzeléseiből, 
hogyan telt el életének ezen

szakasza, mi ennek az idő
szaknak a mérlege.

*

—  Az elmúlt évről azt mond
hatom, hogy volt jó és rossz ré
sze is —  árnyalta a helyzetet -a 
festő-grafikus. —  Meggazda
godni nem gazdagodtam meg, 
anyagi sikereim nem voltak. In

kább leszálló ág érzékelhető 
ezen a területen, nagyon érezhe
tő itt is gazdasági válság. Az em
bereknek hiába tetszenek eset
leg a képeim, nem tudják meg
vásárolni, hiszen annyi más do
logra kell költeni, így csak 
nagyon áron alul adhatom el a 
képeket.

— Ez a dolgok anyagi része. 
És az erkölcsi megbecsülés, mű
vészi sikerek?

—  Itt már több pozitívumot 
mondhatok. Egyszer már szere
peltem a TV kettes csatornájá
nak a műsorában, s december
ben lesz egy másik adás is, ahol 
megjelennek a képeim. Nyáron 
Báron voltam művészeti tábor
ban, s ott egy Németországból 
jött stáb a magyar televíziósok
kal együtt készített velem ripor
tot. Egyedül én voltam a tábor
ban cigány származású művész. 
Amikor másodszor visszajöt
tek, ecseteket, s más olyan kellé
keket is hoztak nekem ajándék
ba, amiket saját erőből nem tud
nék megvenni. Ábrándozom 
például egy festőállványról is, 
de annak olyan ára van...

— Kiállítása volt?
— Ilyen szempontból azt hi

szem rossz évet zárok. Csak két 
kiállításon szerepeltem, igaz, 
ezek rangos tárlatok voltak. Az

egyiket Szentendrén, a másikat 
Budapesten rendezték. Nem 
csak én szerepeltem egyedül, az 
egyik a cigány képzőművészek 
bemutatkozási lehetősége volt, 
a másikon harmadmagammal 
állítottam ki. Mindkét kiállítás 
az év elejére esett, s most már év 
vége van. Volt ugyan egy pécsi 
felkérésem, de miután elmond
tam, hogy nincs pénzem a kere
tezésre, s kértem, hogy ezt a 
pénzt előlegezzék meg— ennek 
fejében én képet adtam volna 
természetesen —  nagy csend 
lett ez ügyben. Ezen már meg 
sem lepődtem. Nagyon nehéz 
egy vidéki városban —  távol a

„tűztől” —  képzőművésznek 
lenni, kiállítani.

— A képei változatlanul, 
hogy úgy mondjam, nem túl vi
dámak...

— Sajnos semmi sincs, ami 
ilyen hangulatú képek alkotásá
ra ösztönözne. A mai helyzet 
nem nagyon ad okot a derűlátás
ra. A rendszerváltozáson a sze
gény emberek vesztettek. Több 
munkáért hasonló bért kapnak, 
miközben az árak a csillagos 
égig emelkedtek. A művész, aki 
valahol hőmérője a mindenkori 
helyzetnek, ezt teljes súlyával 
érzi. Most ez a hőmérő a fagy
pont alatt van.

—  Ma is Sormáson él?
— Kaptam az önkormányzat

tól egy szükséglakást. Igaz, 
hogy a magam erejéből kellett 
felújítanom, de legalább azt 
mondhatom, hogy az enyém és 
már ez is nagy dolog. Arra saj
nos persze egyelőre nem alkal
mas, hogy ott festeni tudjak, eh
hez szükség lenne egy rendes 
műteremre, amire nincs kilátá
som mostanában... Persze, sok 
minden van, amire az ember vá
gyik, ám remélem, hogy egy idő 
után ezekből valami azért csak- 
csak realizálódik — hangoztatta 
a festő.

Z. T. I.
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Sajnos igazolódtak az aggodalmak is. Több egyesület -  a korábbi for N
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A  gondokról, az eredményekről, a  munkáról, de nem kevésbé a tervekről ^
ktU, hogy szó essék az újabb közgyűlésen, októberben. -

Zalában készül — országos jelentőségű.


