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A TECHNIKA ÖRDÖGE SE TETTE TÖNKRE

A XXI. századhoz méltatlan körülmények között szervez-
te meg a Pro Agriensis Egyesület a színvonalában igen 
is XXI. századi második Szamosháti Fesztivált augusztus 
5-én Egriben.  6. oldal

VENDÉGEK NÉMETORSZÁGBÓL – EGY VIRÁGZÓ 
KAPCSOLAT KEZDETE?

Syke város három elöljárója látogatott július végén Eg-
ribe. A három hölgy elragadtatással beszéltek az Erdély-
ben látottakról. 4. oldal

TÖRTÉNELMI TANÉV EGRIBEN – ELINDULT A NAPKÖZI

Miközben a legtöbb vidéki iskolában a gyermekek számának 
csökkenése okozta ború uralta a 2018-2019-es tanév meg-
nyitását, addig Egriben van ok az örömre is!  3. oldal

VISKY FERENCRE EMLÉKEZTEK EGRIBEN

Amikor Egriről esik szó, akkor leginkább Csűry Bálint jut 
eszünkben. A magyar nyelvjáráskutatás megújítójához ké-
pest viszonylag kevesen ismerik Visky Ferencet, az evangé-
lium egyik legelkötelezettebb hirdetőjét, amint Rácz Ervin 
lelkipásztor jellemzi őt.  2. oldal

EGRI NAPLÓ

Ugyan az eredeti tervek szerint 
már a tavaszi hónapokban el 
kellett volna kezdeniük a mun-
kát, a szakemberek mégis csak 
szeptember első napjaiban je-
lentek meg a községben. Újeg-

riben kezdték meg a munkát, 
ennek a településrésznek a 
lakosai élvezhették elsőként az 
energia-hatékony LED-es égők 
fényét. Következett aztán Egri 
és Gombáspuszta.

A beruházás során jelen-
tősen megnőtt a világítótes-
tek száma, amely 194-ről 280-
ra emelkedett. A több ebben 
az esetben sokkal többet 
is jelent, hisz ezek a LED-es 
égők hasító fénye össze sem 

hasonlítható a régiek pisláko-
lásával.  Ráadásul ezentúl nem 
kell majd leállítani a világítást 
01.00 és 05.00 között, az új 
lámpák ugyanis az előrejelzé-
sek szerint fele annyit fogyasz-
tanak majd, mint elődeik. Így 
lesz a többől kevesebb – már 
ami a költségeket illeti. 

A teljes beruházás 460.000 
lejbe kerül, ezt hét év leforgá-
sa alatt kell kifizetnie az önkor-
mányzatnak.

MEGVILÁGOSODOTT EGRI

Van, amikor a több egy-
szerre kevesebb és több 

is – így van ezzel Egri új 
közvilágítása is, amellyel a 
község új utat nyitott a XXI. 
század felé.
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Az esztendő során két te-
lepülésen összesen három 
kilométernyi járdát öntött le 
eddig az önkormányzat. A 

munkálatokat Gombáspusz-
tán kezdte, ahol egy kilomé-
teren épült új gyalogos út a 
falu központjától a Sárközúj-
lak felőli bejáratáig.

Ezt követően Egriben foly-
tatták a járdák öntését. A Ma-
lom utca és a focipálya, illetve 

a temető és a játszótér között 
két kilométernyi gyalogút 
épült.

A költségvetés-kiegészítés 
és a községi tanács döntése 
következtében a munka foly-
tatódik Egriben, ahol az ősz 
folyamán további egy kilomé-

ter járdát öntenek még le a fo-
cipályától a Csűry Bálint utca 
végéig, valamint a Csapó utca 
teljes hosszában. 

A járdaépítés nem idén kez-
dődött a községben: tavaly 
Újgeriben már leöntöttek to-
vábbi 400 métert.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

HÁROM KILOMÉTER JÁRDA ÉPÜLT IDÉN

Az ősszel folytatja az Egri 
Polgármesteri Hivatal a 

járdák öntését.

Pedig Visky Ferenc ugyanúgy 
Egri szülötte, mint a nagy 
nyelvész és idén július elsején 
ünnepelte volna 100. szüle-
tésnapját. Ennek tiszteletére 
a nevezett napon csordulásig 
meg is telt a helyi református 
templom, az ünnepi istentisz-
teletet pedig egyik fia, Visky 
Péter tartotta. A templomban 
pedig mintegy félszáz leszár-
mazottja – gyerekei, unokái, 
ükunokái – foglalt helyet.

Halálának 13. évfordulójának 
közelében, szeptember 28-án 
(2005. október 5-én, Nagyvá-
radon hunyt el) konferenciával 
emlékeztek meg a lelkészről, 
aki előbb Egriben, majd Nagy-
szalontán szolgált. Hitbéli meg-
újulási tevékenysége miatt 
nem csak az állami, de az egy-
házi hatóságok is folyamato-
san zaklatták. Előbb Nyüvedre, 
majd Magyarkécre helyezték 
át büntetésből Biharországba, 
majd 1958-ban le is tartóztat-
ták. A koncepciós per végén 
22 év fegyházra ítélték, a bör-
tönből-, amelynek élményeit 
Fogoly vagyok című kötetében 
írta meg – hat év elteltével, 
1964-ben szabadult általános 
kegyelmi rendelet alapján.

„Azok, akik a múlt rendszer 
üldözöttei voltak, magatartá-

sukkal bebizonyították, hogy 
egy diktatúrában is lehet sza-
badnak lenni. Olyan szabadság-
ban, amit egy kemény diktatúra 
sem tudott elvenni. A szabad-
ságuk nem az én-szabadság és 
az én-boldogulás volt, hanem 
mindenkié”, idézi a Friss Újság 
Visky Péter júliusi igehirdetését.

A Visky Emlékév tehát szep-
tember 28-án Szatmárnéme-
tiben konferenciával folyta-
tódott, amelyet Kereskényi 
Sándor főszervező szavai nyi-
tottak meg.  Ennek végeztével 
emléktáblát avatott fel Egri-
ben, a református parókia épü-
letének falán Németh Zsolt, a 
magyar országgyűlés külügyi 
bizottságának elnöke. Ezt 
megelőzően Visky munkássá-
gát méltatta Király Lajos refor-
mátus esperes, KovácsSándor 
egri lelkipásztor, Puskás Csaba, 
a református egyház főgond-
noka, Berke Sándor, a romániai 
CE Szövetség elnöke. Az ünne-
pi eseményen részt vett Visky 
Ferenc több leszármazottja 
– gyerekei, unokái -, a család 
barátai – még Hollandiából is 
érkezetek tisztelgők.

Ezt követően vasárnap Már-
ton Zsuzsanna polgármester 
post mortem Egri díszpolgá-
rává avatta Visky Ferencet.

Az emléktábla felavatása al-
kalmából Németh Zsolt rövid 
interjút is adott az Egri Naplónak:

Miért tartotta Ön fontosnak 
jelen lenni ezen a mai esemé-
nyen?

Nagyon kevés olyan tör-
ténelmi személyisége van a 
református egyháznak, mint 
Visky Ferenc. Családi kapcso-
latban is álltunk a Visky csa-
láddal. Az én édesapám is hit-
valló református lelkipásztor 
volt, hasonló sorsban is volt 
része a kommunizmus idején. 
Nagyon fontosnak tartom, 
hogy ezeket az embereket, ha 
már életük során nem sikerült 
megfelelően elismerni, hol-
tukban ismerjük el és adjuk 
meg nekik azt a tisztességet, 
amit megérdemelnek. Annál 
is inkább, mert nem nekik 
van erre szükségük, sokkal in-
kább nekünk arra, hogy ezek 
az emberek valódi példaké-
pek lehessenek az eljövendő 

nemzedékek számára a teljes 
magyar lakta területeken.

Mi lehet Visky Ferenc és a mai 
esemény üzenete a ma és a jövő 
számára?

A legfontosabb üzenet, 
amit ő mondana. Ő azt mon-
daná ebben a jelenlegi hely-
zetben, hogy a magyarság 
megmaradása a hitében van. 
Az ember megmaradása az 
emberi élet értelmének meg-
találása szintén a hitben van. 
Sokan vagyunk azok, akik hisz-
szük azt, hogy a kereszténység 
valódi megtartó erő lehet a 
Kárpát-medencei magyar ki-
sebbség számára.

VISKY FERENCRE EMLÉKEZTEK EGRIBEN

Amikor Egriről esik szó, akkor leginkább Csűry Bálint 
jut eszünkben. A magyar nyelvjáráskutatás megújító-

jához képest viszonylag kevesen ismerik Visky Ferencet, 
az evangélium egyik legelkötelezettebb hirdetőjét, amint 
Rácz Ervin lelkipásztor jellemzi őt.
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A soha nem volt lehetőséget 
az első évben 24 gyerek szülei 
használták ki. Azt, hogy a meg-
szokottól eltérően nem 13.00 
órakor ér véget az óvodai fog-
lalkozás, hanem a csöppségek 
ott alszanak, ebédet kapnak, 
foglalkoznak velük. Sok fia-
tal szülő választotta eddig a 
várost a hosszított programú 
óvoda hiánya miatt – az ön-
kormányzat és a Csűry Bálint 
Általános Iskola az ő dolgukat 
(is) igyekszik megkönnyíteni.

A napközi elindítása jelen-
tős erőfeszítés volt mindkét 
intézmény részéről. A közsé-
gi tanács az év elején 30.000 
lejt különített el az új csoport 
elindításához szükséges felté-
telek előteremtéséhez: ágya-
kat, ágyneműt, mosógépet, 
hűtőt, porszívót, stb. kellett 
vásárolni.

A nyári beruházások sora 
persze ezzel nem ért véget. 
Sikerült kifesteni a folyosókat, 
bevezették az internetet az 
újegri óvodába és megvá-
sárolták a szükséges tűzifát, 
magyarázta Gábor Annamária 
iskolaigazgató.

Ami a diákok számát illeti, 
a tendencia már korántsem 
annyira örömteli. Idén 159 
óvodás, előkészítős, elemis és 
általános iskolás kezdte el a 
tanévet a Csűry Bálint Általá-
nos iskolában három telepü-
lésen. Ez a szám tavaly még 

178, előtte pedig 190 volt. Eg-
riben 116-an, Gombáspusztán 
28-an, Újegriben pedig 15-en 
tanulnak majd. Az előző évek 
számait figyelembe véve Egri-
ben tavaly 118-an, tavalyelőtt 
pedig 137-en kezdték az évet. 
Gombáspusztán ugyanezek a 
számok 36 (2017-ben) és 39 
(2016-ban) voltak. A legkisebb 
a fluktuáció Újegriben, ahol 
tavaly 16-on, előtte egy évvel 
14-en tanultak.

Ami a korcsoportokat ille-
ti, Egriben 42 óvodás tanul 
(szemben az előző évek 32, 
illetve 39 ovisával), az elemi 
osztályokban 41-en (tavaly 
még 53-an, azt megelőzően 
52 voltak), az általános iskolás 
osztályokban pedig 33- an ta-
nulnak – annyian, mint tavaly 
és hárommal kevesebben, 
mint két évvel ezelőtt. Biza-
kodásra adhat okot azonban, 
hogy jelentősen megnőtt 

az óvodások száma – talán a 
napközi miatt is. És ha a szülők 
látják, van fejlődés és odafi-
gyelnek a problémáikra, talán 
kevesebb gyereket visznek 
Szatmárnémetibe.

Ami a szerkezeti felépítést 
illeti, Egriben két óvodás cso-
port van idén: egyikük ugye 
a hagyományos, rövid prog-
ramú (8.00-13.00), a másik 
a napközi (07.00-17.00). Az 
előkészítősök, az elsősök és 
a másodikosok alkotnak egy 
összevont osztályt, a harmadi-
kosok és a negyedikesek egy 
másikat. Az ötödikesek külön 
tanulnak, a hetedikesek és a 
nyolcadikosok viszont együtt. 
Gombászpusztán egy ovis 
csoport működik, és össze-
vont osztályban tanulnak az 
első, második, harmadik és 
negyedikes gyerekek. Újeg-
riben pedig egy óvodás cso-
port van.

OKTATÁS

Miközben a legtöbb vi-
déki iskolában a gyer-

mekek számának csökke-
nése okozta ború uralta a 
2018-2019-es tanév megnyi-
tását, addig Egriben van ok 
az örömre is! Nem is kevés, 
hisz ettől az évtől megnyi-
totta kapuit a napközi! A 
község történelmében első 
alkalommal.

TÖRTÉNELMI TANÉV EGRIBEN – ELINDULT A NAPKÖZI

Ahány nyelvet beszélsz, any-
nyi ember vagy – mondja a 
magyar közmondás, utalva 
arra, hogy minél több nyel-
vet beszél valaki, annál több 

érvényesülési lehetősége van 
az életben. Romániában azon-
ban gyakori jelenség, hogy 
a román nyelv elsajátítása is 
komoly gondokat okoz a diá-
koknak, amivel hátrányba ke-
rülnek nem csak a munkaerő-
piacon, de a napi életben is.

Éppen ezért szervezett 
nappali tábort szeptember 
4–6. között a Csűry Bálint 
Általános Iskola pedagógu-

si kara Nagy Andrea román 
szakos tanár vezetésével. A 
tanulás ezúttal nem iskolai 
módszerekkel zajlott, hisz a 
színes programban helyet 
kaptak a különböző ügyes-
ségi játékok mellett a kéz-
műves és képességfejlesztő 
foglalkozások vagy éppen a 
bográcsozás is.

A táborba tíznél több gye-
rek jelentkezett.

Gáti Noémi és Kállai Karoli-
na tanárnők felügyelete alatt 
július 25. és augusztus 1. kö-
zött nyaraltak az egri diákok 
Horvátországban. Ott tartóz-
kodásuk ideje alatt Baska Vo-
dában volt a főhadiszállásuk, 

de igyekeztek megtekinteni 
minden nevezetességet, lát-
ványosságot. Ezek közé tarto-
zik Dubrovnik középkori váro-
sa is, ami talán a legnagyobb 
hatással volt a IV–VIII osztályos 
gyerekekre.

A diákok persze nem sorshú-
záson nyerték a nyaralás le-
hetőségét, azért keményen 
meg is dolgoztak: második 
helyen végeztek a betlehe-
mes játékok országos döntő-
jében.

NAPKÖZIS TÁBOR – A ROMÁN NYELV ELSAJÁTÍTÁSÁÉRT

TIZENEGY DIÁK NYARALT HORVÁTORSZÁGBAN

Interaktív tábort szerve-
zett szeptember elején 

a Csűry Bálint Általános 
Iskola a román nyelv haté-
konyabb elsajátítása érde-
kében.

Majdnem egy hetet töl-
tött az Adria-tenger 

partján a Csűry Bálint Ál-
talános Iskola tizenegy di-
ákja.



4. 2018. október www.comunaagris.ro

Suse Laue polgármester, 
Edith Heckmann és Gabriele 
Bestandig alpolgármesterek 
Márton Zsuzsanna, Egri pol-
gármesterének meghívására 

érkezett Romániába – éle-
tük során első alkalommal. A 
kapcsolatfelvételt, valamint 
a kommunikációt jelentősen 
megkönnyíti, hogy Márton 

Zsuzsanna tökéletesen beszél 
németül…

Syke vezetőinek egri tar-
tózkodását tartalmi szem-
pontból két részre oszthat-
juk. Az első, formálisabb 
keretek között az Egri Pol-
gármesteri Hivatal tanács-
termében a helyi képviselői 
testület tagjaival találkoztak. 
A kölcsönös bemutatkozás 
mellett elsősorban a szociális 
problémák, a migráció, az ok-
tatás, a gazdaság és a kultú-
ra témaköreit járták körül. A 
beszélgetés egyik legérdeke-
sebb pontja volt, amikor Laue 
asszony arról panaszkodott, 
8 évről 5 évre csökkentették 
a polgármesterek mandátu-
mát Alsószászországban. „Öt 
év alatt képtelenség bármi 
jelentőset is véghez vinni! 
Egy-egy komoly fejlesztési 
projekt lebonyolítása ennél 
több időt vesz igénybe. Ilyen 
körülmények között el kell 
gondolkodnom azon, érde-
mes-e indulnom a következő 
választáson”, tette hozzá.

Folytatásként a német 
vendégek megtekintették 
a Csűry Bálint Általános Is-
kolát, az óvodát, a 15. szá-
zadban épült református 
templomot. A délután fo-
lyamán aztán következtek a 
helyi vállalkozók: a málna- és 
zöldségültetvényt, az aszta-
losműhelyeket, a gabona-
tárolót keresték föl. Egyedi 
élményt jelentett az állattar-
tókkal való találkozás, vala-
mint a lovasszekeres utazás 
a Túr partján.

A kapcsolatfelvétel és a lá-
togatás célja természetesen 
a két település, a két közös-
ség közötti minél szorosabb 
partnerség kiépítése. Egri és 
Syke ősztől egy közös pro-
jektben vesz részt a Europe 
for Citizens (Európa a pol-
gárokért) program keretén 
belül, amihez Németország, 
Franciaország, Lengyelország 
és Románia csatlakozik.  A 
két önkormányzat testvérte-
lepülési szerződés megköté-
sét is indítványozta.

Konferenciával kezdődött a 
LEADER Nap, amelyen az ak-
ciócsoportot vezető Tóga Judit 
és Magyar Lóránd parlamenti 
képviselő az eddigi megvaló-

sításokról, valamint a további 
pályázati lehetőségekről, fej-
lesztési irányvonalakról beszélt, 
de Erdei D. István és Romeo 
Nicoara parlamenti képvise-
lő, Gabriel Les szenátor, Pataki 
Csaba Szatmár megyei taná-
cselnök és Altfatter Tamás alp-
refektus is köszöntötte az egy-
begyűlteket – köztük Márton 
Zsuzsanna egri polgármestert.

Közben a község standjá-
ban a polgármesteri hivatal 
alkalmazottai főzték a finom 
töltött káposztát, a hangulat 
pedig igazán családias volt. 
Egri ugyan nem képviseltette 
magát a 25 traktort felvonul-

tató felvonuláson, a magukkal 
hozott Yanmar traktor azonban 
így is a gyerekek egyik kedven-
ce lett: a kisméretű japán gépre 
ugyanis bárki felülhetett. Sze-
repelt egri fellépő a színpadon 
is, a mindössze 9 éves Márton 
Iringó népdalokat adott elő.

A zuhogó eső sajnálatos 
módon elmosta a paraszto-
limpiát, így nem tudhattuk 
meg, Egri képviselői mennyi-
re erősek, ügyesek és lelemé-
nyesek – pedig nekik igazán 
van tapasztalatuk ebben a 
sportágban.

VENDÉGEK NÉMETORSZÁGBÓL – EGY VIRÁGZÓ 
KAPCSOLAT KEZDETE?

Syke város három elöljárója látogatott július végén Egribe. 
A három hölgy – igen, az alsószászországi kisváros pol-

gármesteri és két alpolgármesteri székét egyaránt a szebbik 
nem képviselői foglalják el – elragadtatással beszéltek az Er-
délyben, Kolozsváron, Szatmárnémetiben, Máramarosszi-
geten látottakról. Egrit pedig egyenesen a szívükbe zárták, 
mondták hazautazáskor, amikor azt sajnálták a legjobban, 
hogy alig négy napot tölthettek csak ezen „a csodás vidéken, 
ezek között a nagyszerű emberek között”.

SZÍNES

TÖLTÖTT KÁPOSZTA ÖREGBÍTETTE EGRI JÓ HÍRÉT

Kicsi és nagy remekül 
szórakozott szombaton 

a  Sárközújlakon megrende-
zett LEADER Napon, amíg 
azt el nem mosta a viharos 
őszi zápor. A kellemetlen 
időjárás ellenére Egri csapa-
ta az egyik legkitartóbbnak 
bizonyult, a sűrű esőfüg-
gönyön keresztül is hallani 
lehetett a vidámság hangjait 
standjuk irányából.
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„Sajnálatos módon sokan pa-
naszkodtak az utóbbi időben, 

mert kellemetlenségeik adód-
tak a szomszédok, pontosab-
ban azok ingatlanjai miatt”, 
mondja Márton Zsuzsanna 
polgármester.

A panaszosoknak leg-
inkább abból lett elegük, 
hogy a szomszéd elhagya-
tott területeiről, omladozó 

épületeiből átszabadulnak 
a patkányok. De nem csak a 
rágcsálók okoznak gondot, 
hanem a bűz is! Nem ritka az 
sem, hogy az omladozó épü-
let veszélyessé válik a szom-
széd számára.

„Nem szeretnék mindig 
mindenért bírságot kiszabni. 

Reménykedem az emberek 
jóindulatában. Mégis figyel-
meztetem az érintetteket, a 
tanácsi határozat szerint bün-
tetés jár az elhagyatott terüle-
teké rt. És nem riadunk vissza 
attól, hogy éljünk is a határo-
zat adta lehetőségekkel”, fo-
galmazott Márton.

Lévén, hogy sokan élnek 
mezőgazdaságból, Egriben 
kiemelten fontos tényező a 
mezei utak állapota: úgy a 

gazdák, mint az önkormány-
zat számára. Éppen ezért az 
Egri Polgármesteri Hivatal 
idén is kiemelt figyelmet szen-
telt a mezőgazdasági utak mi-
nőségének javítására.

„Azt követően, hogy tavaly 
hat kilométernyi mezei utat 
újítottunk fel, az idén sajnos 

kevesebbet tudtunk erre a 
célra áldozni, amiben közre-
játszott természetesen az év 
elején a kormány által meg-
nyirbált költségvetésünk is”, 
magyarázta Márton Zsuzsan-
na polgármester.

Ilyen körülmények között 
idén igyekeztek ott beavat-

kozni, ahol a legnagyobb 
szükség volt rá. Magyarán, 
oda jutott a kavicsból, sóder-
ből, ahol a legrosszabb volt az 
utak állapota. Ezen kívül – ahol 
erre szükség volt – az önkor-
mányzat munkásai igyekeztek 
megszabadítani az utakat az 
őket benövő vegetációtól is.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

LAKOSSÁGI PANASZ AZ ELHAGYATOTT TELKEK MIATT

MEZEI UTAKAT JAVÍTOTTAK

Az utóbbi időben több 
panasz is érkezett az 

Egri Polgármesteri Hivatal-
hoz, amely szerint a szom-
széd fűje bizony nem min-
dig zöldebb.

A tavalyi jelentősebb be-
ruházást követően idén 

ott dolgoztak, ahol erre a 
legnagyobb szükség volt.

Nagy Levente egy éve dolgozik 
a hivatalban, hatásköre pedig 
– dióhéjban összefoglalva – az 
építkezési és bontási enge-
délyek kiadása. Ezt csak akkor 
adhatja ki, amennyiben az épít-
kezés tervei megegyeznek a vá-
rosrendezési tervvel (PUG) vagy 
a területrendezési tervvel (PUZ).  

Az eljárás egyszerű. Ha vala-
ki építkezni szeretne Egriben, 
az Nagy Leventétől kapja meg 
az urbanisztikai bizonylatot. 
Ebben lajstromozzák, milyen 
típusú engedélyeket kell be-
szerezniük a különböző állami 
intézményektől. Ha ezeket si-
került összegyűjteni, akkor az 
építkező útja ismét Leventé-
hez vezet, ezúttal viszont már 
a kész tervekkel. Amennyiben 

a tervek megfelelnek az enge-
délyeknek és az előírásoknak, 
akkor Nagy Levente átadhatja 
az építkezési engedélyt.

Idén eddig tíz építkezési en-
gedélyt adtak ki. Ennek értéke 
az építkezés értékének 0,5%-a. 
Az építkezés értékét amúgy az 
építész határozza meg.

Nem árt tudni azt sem, 
hogy nem építhetünk akkora 
épületet saját telkünkre sem, 
amekkorát akarunk: a hatá-
lyos törvények és határozatok 
alapján az urbanisztikai bi-
zonylat szabja meg a telek be-
építhető  területének arányát.

Fontos információ, hogy az 
engedély megszerzését köve-
tően az építőnek egy éve van 
a munkálatok elkezdésére és 

további kettő az épület befe-
jezésére. Ez azt jelenti, hogy 
az illető épületnek lakhatónak 
kell lennie….

Nem csak az építkezéshez, de 
a bontáshoz, az átalakításhoz is 
engedélyt kell kérni. A tetőcse-
rére például akkor, ha változik a 
felhasznált anyag,  mert ezzel 
megváltoznak karakterisztikái. 
Bontási engedélyt idén egyet 
bocsátottak ki Egriben.

Az építkezés után az illeté-
kes szakembernek – esetünk-
ben Nagy Leventének -  kell 
ellenőriznie, a munkálatok 
megfelelnek az előírt köve-
telményeknek. Amennyiben 
nem, akkor jön a büntetés.

Jóval nagyobb büntetést 
von maga után viszont, ha va-

laki engedély nélkül épít vagy 
bont. Ezen bírság összege az 
1000 lejtől akár a 100.000-ig 
is terjedhet. Amennyiben vi-
szont az épület nem felel meg 
területrendezési tervnek, ak-
kor azt le is lehet bontani.

Nagy Levente arra is figyel-
meztet, hogy belterületre 
könnyebb építeni, mint kül-
területre. Utóbbit a városi ta-
nácsnak is jóvá kell hagynia.

ÍGY DOLGOZUNK MI: NAGY LEVENTE

Az Egri Napló hasábjain sorozatot indítottunk el, amelynek célja, hogy az olvasók, 
Egri község lakói megismerjék a polgármesteri hivatal apparátusában dolgozó tiszt-

viselőket, betekintést nyerjenek munkájukba és megismerjék azon aspektusait, amelyek 
számukra is fontosak lehetnek. Sorozatunkat Nagy Leventével, a területfejlesztési osztály 
referensével folytatjuk.
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Sokakban fogalmazódott 
meg, hogy a Szamosháti 
Fesztivál szervezőinek és ven-
dégeinek egyszerűen nincs 
szerencséje, emlékezve arra, 
hogy egy évvel korábban az 
özönvízszerű eső mosta el a 
rendezvény egy jó részét. Ha 
mindent mérlegre teszünk 
azonban, azt kell monda-
nunk, a II. Szamosháti fesz-
tivál egy igazán jól sikerült, 
ténylegesen színes rendez-
vény volt, amely kiemelkedik 
a hasonszőrű össznépi ban-
zájok közül.

Elsősorban, mert a program 
tényleg színes volt. A reformá-
tus templomban megtartott 
ünnepi istentisztelet és Csűry 
Bálint mellszobrának megko-
szorúzása ünnepélyes nyitó-
mozzanat volt.

Ekkor már a focipálya kö-
zelében, az öltözők mögött 
rotyogott a tizenegy bogrács. 
Az idei bográcsfőző verseny 
különlegessége volt, hogy 
egy igazán messziről érke-
zett csapat is részt vett rajta: 
a Homo Novus Egyesületé. 

A Segesvárról érkezett ven-
dégek székely csirkegulyása 
végül az előkelő második he-
lyezést érdemelte ki a győztes 
Vadászok vaddisznógulyása 
mögött, de a polgármeste-
ri hivatal finomsága előtt. A 
negyedik helyezésen az isko-
la pedagógusai és a tűzoltók 
osztozkodhattak meg. Itt kell 
megjegyeznünk, hogy az 
önkormányzat csapata nem 
csak bográcsot főzött, hanem 
töltött káposztát is. Több mint 
ezer tölteléket!

A nap másik versenye egy-
ben a fesztivál egyik fénypont-
ja volt. A Kiss Zoltán által ve-
zetett, konferált erőversenyre 
nehezen gyűltek össze Egri 
erős emberei, végül azon-
ban mégis kialakult a hét fős 
mezőny. A fiúk szekeret húz-
tak, szalmabálát görgettek, 
petrencés rudat hajigáltak, 
krumplis ládákkal rohangál-
tak. Az összesített eredmé-
nyek alapján Egri legerősebb 
emberének végül Mezei Ist-
ván bizonyult, a dobogó má-
sodik fokára Márton Miklós, a 

harmadikra Csintalan József 
állhatott fel.

De nem csak versengésből 
áll az élet. És a Szamosháti 
Fesztivál sem. Amelyen ki-
emelt szerepet kapott a kul-
túra és a történelem is. Ennek 
jegyében Gábor Ferenc író, 
novellista mutatta be mun-
kásságát, ezáltal pedig a Fe-
kete-körös völgyében élő ma-
gyarok és székelyek sanyarú 
sorsát a XX. század viharaiban. 
Póti Eduárd történelemtanár, 
a szatmárnémeti Református 
Gimnázium igazgatója pedig 
Egri híres szülötte, Csűry Bá-
lint személyiségét igyekezett 
felvázolni.

A kultúra egy másik szeg-
mensét, a hagyományőrzés 
gyöngyszemeit mutatták be 
közben a színpadon a Sza-
mosháti és az Egri Csodaszar-
vas Néptánccsoportok tagjai.  
Őket követően - a régió sok-

színűségét tükrözve – Bárká-
nyi Adrienn magyar, Horea 
Somesan román, Mihai Papa-
riga pedig ukrán népdalokat 
énekelt.

„A Szamosháti fesztivál célja, 
hogy szimbolikusan újraegye-
sítjük mindazt, amit száz éve 
háromba szakítottak”, ezek 
már Márton Zsuzsanna pol-
gármester szavai, amelyek a 
hivatalos megnyitón hangzot-
tak el. „Célunk, hogy a közös-
ségeink érdekeit szem előtt 
tartva dolgozzunk, és ezt soha 
nem adjuk fel”, tette hozzá a 
polgármester, megköszön-
ve a magyar kormány anyagi 
támogatását. Pataki Csaba, a 
Szatmár Megyei Tanács elnö-
ke azért gratulált, mert „ilyen 
sok helyről ilyen sok embert 
sikerült Egribe csábítani, ami-
vel Egri lassan felkerül Erdély 
térképére”. Magyar Lóránd 
parlamenti képviselő szerint 

A TECHNIKA ÖRDÖGE SE TETTE TÖNKRE

A XXI. századhoz méltatlan körülmények között szer-
vezte meg a Pro Agriensis Egyesület a színvonalában 

igen is XXI. századi második Szamosháti Fesztivált augusz-
tus 5-én Egriben. Nem csak a szervezőkkel szemben mél-
tatlan, hogy egyszer csak sötétségbe borul minden, hanem 
elsősorban az érintett több ezer lakossal, adófizetővel és 
előfizetővel szemben. Megengedhetetlen a XXI. században, 
az Európai Unióban, hogy a csendes, nyugodt nyári estén 
egyszer csak áram nélkül maradjon több ezer ember!
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a Szamosháti Fesztivál annak 
bizonyítéka, hogy a határok 
nem akadályozhatják meg 
az itt élőket abban, hogy ha 
akarnak, együtt érezzék jól 
magukat.

Az ünnepélyes megnyitó 
legfontosabb pillanata volt 
az, amit Pataki köszöntőjében 
némileg előrevetített: Márton 
Zsuzsanna, Gergely Lajos sza-
mosszegi és Mester András 
mezőgecsei polgármesterek 
Grezsa Csaba kolozsvári kon-
zul jelenlétében kézjegyükkel 
látták el azokat a dokumentu-
mokat, amelyeknek következ-
tében Egri testvérkapcsolatba 
lép a magyarországi Szamosz-
szeggel és az ukrajnai Mező-
gecsével.

Szintén az ünnepélyes meg-
nyitó keretein belül gratulált 
Márton Zsuzsanna a Visovan 
házaspárnak, Alexandrunak és 
Ileanának 50. házassági évfor-
dulójuk alkalmából.

Nem maradhatott ki a sport 
sem a fesztivál programjából 
– és most nem a parasztolim-
piára gondolunk. A színpadon 
köszöntötték a község kézi-
labda palántáit is, majd Popti-
le Laura tanítványai bemutató 
mérkőzést is vívtak egymás 
között. Az egész napi progra-
mokkal párhuzamosan ki le-
hetett próbálni az íjászatot is, 
miközben komoly sportértéke 
volt a megyei bajnok helyi ön-
kéntes tűzoltócsoport bemu-
tatójának is.

A színpadon a FÉK együt-
tes nem hogy fékezte, sokkal 

inkább fokozta a hangulatot, 
majd Magyar Rózsa nótáit 
is kitörő lelkesedés fogadta. 
Mígnem hirtelen csendbe és 
sötétségbe borult minden!

A szervezők végül Sár-
közújlak önkormányzatától 
kaptak kölcsön egy olyan ka-
pacitású áramfejlesztőt, ami 
lehetővé tette, hogy fellépjen 
az Ismerős Arcok. A népszerű 
rockbanda koncertje a me-
gye számos pontjáról Egribe 
vonzotta a rajongókat. „Óriási 
élmény és hatalmas köszönet 
a közönségnek, akik a csúszás 
ellenére is megvártak min-
ket és végigbulizták a kon-
certet. Emlékezetes buli volt 
ez számunkra”, lelkesedett a 
koncert után Práder Vilmos 
gitáros.

A Szamosháti Fesztiválon 
készült fényképek megtekint-
hetőek a Pro Agriensis Egye-
sület Facebook-oldalán.
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A Magyarországon az 1920-as 
években útjára indult moz-
galom célja ugyanaz, mint az 
Egyesületé: jutalmazni a leg-
rendezettebb udvar gazdáját, 
tettre serkentve ezzel a többi 
lakost is. Mindenkiben tudato-
sítani: egyenként, személyen-
ként járulhatunk hozzá ahhoz, 
hogy minél szebb, rendezet-

tebb környezetben élhessünk.
Mivel ezzel a törekvéssel 

az önkormányzat is egyetért, 
szívesen adott teret a vetél-
kedőnek. Ennek megfelelő-
en a győztes Bartos Sarolta a 
Szamosháti Fesztivál hivatalos 
megnyitóján vehetett át jutal-
mát. Bartos Sarolta győzelme 
már csak az udvarán található 
70 tő (!) rózsa miatt is megkér-
dőjelezhetetlen! A következő 
egy évben a zöld oázisként 
ható udvar kerítésén hirdet-
heti a tábla: ilyen a Tiszta ud-
var, rendes ház Egriben.

BARTOS SAROLTÁÉ A LEGTISZTÁBB UDVAR, 
A LEGRENDESEBB HÁZ

A Pro Agriensis Egyesü-
let idén először hirdette 

meg a versenyt és adta át a ju-
talmat megkérdőjelezhetet-
lenül jogos tulajdonosának.

Let’s do it Romania, Let’s do 
it Egri ! Óvodások, diákok, 
egyetemisták, óvónők, taní-
tónők, tanárok, szülők, iskola-
igazgató, tűzoltóparancsnok, 
polgármester asszony, 1 helyi 
tanácsos, közös összefogással 
tisztították meg Egrit 250 kg 
szeméttől. Egriek és Gombási-
ak egyaránt, derül ki a polgár-
mesteri hivatal Facebook-ol-
daláról.

Szeptember 25-én a szép 
számú önkéntes fáradhatatla-
nul gyűjtötte a polgármesteri 

hivatal által biztosított zsákok-
ba a mások által felelőtlenül 
elhajigált szemetet többek 
között az iskola környékéről, a 
játszótérről, a műút széléről, az 
erdő zöldjéből…

A kemény munkát követő-
en a Pro Agriensis Egyesület 
vendégül látta vendégül a 
szorgos önkénteseket, akik jó 
étvággyal fogyasztották a fi-
nom falatokat. 

„Hálásan köszönjük min-
denki odaadó munkáját! Újra 
bebizonyítottuk, hogy közö-
sen tisztábbá varázsolhatjuk 
közösségünket. Jelentem, 
jóval kevesebb utcai szemét 
gyűlt össze, mint két évvel 
ezelőtt, ez annak a jele, hogy 
jó úton haladunk”, mondott 
köszönetet és vont mérleget 
a takarításban szintén részt 
vevő Márton Zsuzsanna pol-
gármester.

A Let’s do it Romania moz-
galom 2009-ben született 
meg. Saját tájékoztatásuk sze-
rint 2010-2017 között mint-
egy 25.000 tonna hulladékot 
szedtek össze az önkéntesek 
országszerte.

NEGYED TONNA SZEMETET SZEDTEK ÖSSZE

Egy év szünet után Egri község ismét részt vett az im-
már nyolc éves múltra visszatekintő országos takarítási 

 akcióban.  


