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Járdaépítés. Sárközújlakon erre 
az évre négy kilométer hosszan tervezett 
térkőből járdát kiépíteni a tanács. Ebből 
eddig több mint két kilométert sikerült 
megvalósítani, a még fennmaradt közel 
két kilométer egy részét még ebben az év-
ben, a megmaradt részeket csak tavasszal 
sikerül majd lerakni. Ahol a mozaikjárda 
elhalad, minden lakos a saját háza előtt 
a járdához illő hidat épít ki, hogy ezáltal 
rendezettebbé váljon a környezet.

Versenyfelhívás – Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért 
(MATEGYE) Alapítvány az idei tanévben is  
megrendezi a Zrínyi Ilona kétfordulós (körze-
ti verseny, döntő) matematika feleletválasz-
tós tesztversenyt, magyarországi és határon 
túli általános iskolák magyarul tudó diákjai 
részére. Az elmúlt tanévben Magyarországról 
és az anyaország határai túli iskolákból közel 
65 000 tanuló vett részt. Szatmár megyéből 
775 tanuló nevezett be, és közülük 6 ver-
senyző vett részt a nemzetközi döntőn igen 
szép eredménnyel. A verseny célja a mate-
matika népszerűsítése, valamint lehetőséget 
biztosítani arra, hogy az első fordulóban egy–
egy körzet általános iskolás tanulói a hagyo-
mányos versenyektől eltérő formában mér-
hessék össze matematika tudásukat, logikus 
gondolkodási képességüket évfolyamtársaik-
kal. Az első forduló legjobbjai a Debrecenben 
megrendezendő döntőben vetélkedhetnek 
egymással. A versenyen III–VIII. osztályos 
tanulók vehetnek részt.  Az első, körzeti 
fordulót február 17–én 15 órakor tartják. Az 
országos döntőt Debrecenben április 4. és 6. 
között rendezik meg, ahova minden évfolyam 
legjobbjai kaphatnak meghívást. Nevezési ha-
táridő: november 25. A versennyel kapcsola-
tos részletes leírások megtalálhatók a www.
mategye.hu internet címen. Ugyanitt történik 
a versenyre való benevezés iskolák szerint.

Ilyen lenne 2020-ban
A WEBkastély verseny harmadik fordulójának keretén belül a 
Kováts Kúria csapat elképzelte, milyen is lenne a kúria a jövőben.
KINCZEL TÜNDE

A Kováts Kúria az egyike 
azon Szatmár megyei csa-
patoknak, amelyek ringbe 
szállnak a WEBkastély ne-
vet viselő internetes verse-
nyen, ahol a csapatok álta-
luk kiválasztott várakat, kas-
télyokat, kúriákat mutatnak 
be a Facebook közösségi ol-
dalon. A verseny utolsó for-
dulójában a Kastély jövője – 
kastélyod 2020-ban témában 
dolgozták ki jövőre vonatko-
zó elképzeléseiket, javasla-
taikat a résztvevők. A 9 ta-
gú csapat – Gönczy Balázs, 
Erdei Krisztina, Foghel Ta-
más, Kató Csongor, Lőrincz 
Eszter, Madaras Sebastian, 
Rozs Tamás, Szabó Andrea, 
Szabó Szabolcs – látványter-
vet készített, melynek segít-
ségével mutatják be ötlete-
iket. Mindez a szemléltetés 
eszközéül szolgál, az embe-

rek ezáltal jobb képet kap-
nak elképzeléseikről. Fő 
gondolatmenetük egy kas-
télyszálló kialakítása, mely-
ben kulturális, sportolási, 
kikapcsolódási lehetősége-
ket kínálnának az ide láto-
gatóknak. A színház és kul-
túra kedvelőinek egy nyári 
színpadot alakítanának ki a 
kúria hátánál, melyen mo-
bil nézőtér segítené a nyá-
ri színház hatékony műkö-
dését. A sportkedvelőkre is 
gondolva többféle sportpá-
lyán – tenisz, kosárlabda, 
labdarúgás, asztalitenisz -  
lenne lehetőség az aktív ki-
kapcsolódásra. Ezekhez ter-
mészetesen öltözők, és meg-
felelő melléképületek is tar-
toznak. 

Lovarda
A csapat elképzelésének 

legfontosabb eleme egy lo-
varda megépítése a kas-

tély területén. Ezen belül 
helyet kapna egy istálló, 
melegítő pálya, akadálypá-
lya. Különböző szolgálta-
tásokat nyújtanának, úgy 
mint lógondozás, lótartás – 
ez azoknak a személyeknek 
szólna, akik nem rendelkez-
nek saját állataik eltartásá-
ra alkalmas hellyel, illetve 
ennek fenntartása túl költ-
séges. A csapat szerint eb-
ben igazi lehetőség rejlik, a 
lovas kultúra fejlődik, ami 
által fellendülne a turizmus 
is. „Az ügy kapcsán már 
tárgyaltunk többek között 
Antal Istvánnal, a Szatmár 
Megyei Lótartók és Lóte-
nyésztők Egyesületének el-
nökével is, aki támogatásá-
ról biztosított bennünket. 
Velük, mint partnerszer-
vezettel szeretnénk együtt-
működni” – tájékoztatott 
Gönczy Balázs, csapattag. A 
fiatalok a megyében egye-

dülálló létesítmény létre-
hozását célozták meg, erre 
azonban mindenki segítsé-
gére szükség van. A Kováts 
Kúria csapatot az aktuális 

bejegyzésere való szavazás-
sal lehet támogatni vasár-
nap éjfélig. A közönségsza-
vazatok alapján a verseny-
ben jelenleg az 5. helyet fog-

lalják el, a szakmai zsűri 
rangsora alapján viszont a 
második legjobban kidolgo-
zott projekt ötletgazdái. Egy 
szavazat is segíthet!

A teljes csapat a Kastély Napon a kúria előtt

Díszbemutató hazaiak részvételével
November 16-án, a magyar filmjátszás szentélyében, Budapesten az Uránia Filmszínházban 
tartották Birinyi József és dr. Tokaji Ferenc „Út a csillagok alatt” c. filmjének díszbemutatóját. 

CSIRÁK CSABA

A szatmárnémeti népzene-
kedvelő közönség jól ismeri, 
és nagyon szereti Birinyi Jó-
zsef népdalkutató, zeneszerző, 
hangszerkészítő művészt, aki 
mint a Hajnal akar lenni nép-
daléneklési verseny zsűritag-
ja és a rendezvény lelki szel-
lemi motorja, közel húsz esz-
tendeje jár városunkba. Mind-
ezek mellett, ez a reneszánsz 
műveltségű ember, három év-
tizede dolgozik a filmgyártás-
ban, televíziózásban. Az MTV 
és Duna TV több műsorában 
rendező, operatőr, műsorve-
zető, főszerkesztő. A ZDF, 
ORF, CCTV számára produ-
cer-gyártóként készített filme-
ket. Filmjeivel több filmfeszti-
vál nyertese, többek között a 
Sacramento-i Filmfesztivál ze-
nei nagydíjának nyertese, Köz-
társasági Arany Érdemkereszt-
tel kitüntetett filmrendező.

November 16-án, a magyar 
filmjátszás szentélyében, Buda-
pesten az Uránia Filmszínház-
ban tartották Birinyi József és 
dr. Tokaji Ferenc „Út a csil-
lagok alatt” c. filmjének dísz-
bemutatóját. A Nagyteremben 
telt ház előtt megtartott ese-
ményen találkozhattunk az al-
kotókkal, a két szereplővel dr. 
Tokaji Ferenccel és Szabó Pé-
terrel, valamint a művészeti 

és politikai élet kiválóságai is 
megjelentek, köztük Sára Sán-
dor, a Magyar Művészeti Aka-
démia ügyvezető elnöke, szám-
talan klasszikus értékű film al-
kotója. 

Az ünnepi eseményen, még 
a film megkezdése előtt, levetí-
tették Tőkés Lászlónak az Eu-
rópai Parlament alelnökének 
videoüzenetét. Tőkés Lász-
ló, aki nem egyszer vett részt 
Csíksomlyóban népünk nagy 
zarándoklatán, a vallások kö-
zötti összefogás, és a nemzeti 
összefogás nagy ajándékának 
lehetőségét látja a zarándok-
latokban. Párhuzamot vonva 
Csíksomlyó és Fatima között, 
az európaiság, az európai né-
pek összetartozásának nagy ki-
nyilatkoztatását fedezi fel. 

Lelki megtisztulás
Ft. Merlás Tibor, a szatmár-

németi Szentlélek-templom plé-
bánosa, a Romániai Kolping 
Szövetség főprézesét szólítot-
ták a mikrofonhoz. Tibor atya 
arról beszélt, hogy a zarándok 
magával viszi testi és lelki ter-
heit, majd az út végén semmi-
vel sem összehasonlítható lel-
ki megtisztulás ujjongó örömé-
ben, a lélek valódi szabadságá-
nak megélésében részesülhet.

Birinyi József és dr. Toka-
ji Ferenc filmje két magyar za-
rándok útját mutatja be. A ba-

rátokat két kamerával kísérték 
el az alkotók a „világ oltárá-
tól”, Fatimától egészen a „világ 
végéig”, a kontinentális Euró-
pa egyik legnyugatibb pontjá-
ig, a „Finis Terráig”. Az alko-
tók érzékeltetik a zarándokok 
élményeit, gondolatait, a lel-
ki megtisztulás folyamatát, a 
hagyományos és a XXI. száza-
di tömegek templomait és sok-
sok találkozást magyar vonat-
kozású emlékekkel. A Szent Ja-
kab út Franciaországból indul-
va Spanyolország északi tarto-
mányain keresztül visz a por-
tugáliai Santiagoba. Az alko-
tók a keresztény Európa két 
legnépszerűbb zarándokhelyét 
fűzik egy filmbe. Amíg Portu-
gáliában a magyarországihoz 

hasonló a Mária-kultusz, ad-
dig Spanyolországban a Szent 
Jakab tisztelet áll az érdeklő-
dés előterében, amely a zarán-
dokok százezreit vonzza évről 
évre. A film Fatima nevezetes-
ségeinek bemutatásával kezdő-
dik, melyhez a legendás titok is 
fűződik. A pergő filmkockák se-
gítségével a néző végigkísérhe-
ti Szent Jakab útját. Átszelle-
mülhet és átélheti a zarándok-
út minden kínját és örömét. 

Az Uránia Filmszínházat 
megtöltő közönséget a csilla-
gokig emelte Birinyi József és 
Tokaji Ferenc lírai hangvételű 
filmkölteménye. Remény van 
arra, hogy hamarosan Szatmár-
németiben is közönség elé ke-
rüljön ez a nagyszerű alkotás.

Dr. Tokaji Ferenc, Szabó Péter, Birinyi József

Vélemény 
a parkolásról
Olvasom, hogy egy újabb határo-
zattervezet készült és ennek kap-
csán közvitát is tartanak pénte-
ken Szatmárnémetiben a parko-
lás kapcsán. Nyílt levélben sze-
retném megkérdezni a Tisztelt 
Városatyákat, hogy miért kell 
erről újra és újra határozatot 
hozni, amikor Önök az adófize-
tő polgár pénzén évekkel, hóna-
pokkal ezelőtt a város számtalan 
helyén figyelmeztető, tiltó táblá-
kat helyeztek el és ezeket a fi-
gyelmeztetéseket senki nem ve-
szi figyelembe. Gondolják, hogy 
a nyílt vita/szemfényvesztés jó-
zan belátásra fogja bírni a min-
dent szabad hithű városlakókat. 
Én azt hiszem, hogy nem.

A ma embere, akiket önök is 
képviselnek, a „nekem mindent 
szabad, demokrácia van” jelszó 
mögött azt csinálnak büntetle-
nül, amit akarnak.

Szerény véleményem szerint, 
ha Önöket az adófizető polgár 
elszámoltatná, hogy miért köl-
töttek és helyeztek ki a város 
nagyon sok helyére figyelmez-
tető és tiltó táblákat, és az adó-
fizető polgár által fizetett szám-
talan erre szakosított intézmény 
ezek betartását nem ellenőrzi és 
nem lép fel a törvény szigorá-
val, akkor ez az intézkedés is 
annyit ér, mint a többi sok más 
(ha igénylik, szívesen emlékez-
tetem Önöket rájuk).

Tudom a választ, nekem min-
dent szabad autós részről. Nincs 
hol parkoljak. Ez a válasz elfo-
gadhatatlan, mert igenis van.

A Corvinilor utca sarkán, 
a volt IPA területe évek óta 
Szatmár lepratelepe. Nem me-
gyek bele a tulajdon-, és más 
jogi dolgokba, de megjegyzem, 
hogy egy minimális kereske-
delmi érzékkel rendelkező vá-
rosvezetés megtalálhatta volna 
a törvényes megoldást, amivel 
kötelezhetné a tulajdonost a te-
rület csak ilyen irányú felhasz-
nálására. Ha az országban tör-
vény van arra, hogy a háztulaj-
donos köteles az utcafronti ja-
vítás elvégzésre, hogy nem le-
het egy szabad terület rendbe-
tételére kötelezni a tulajdonos? 
A városrendezési tervbe előír-
ni, hogy a terület csak ilyen 
irányú felhasználást kaphat. 
Ez a terület minimális ráfordí-
tással egy hónap alatt biztosít-
hatna 2000 autó civilizált par-

kolását, első lépésben, a bevé-
telből pedig az épületek rend-
betételével fedett, bérelhető ga-
rázsokat, autóbusz várótermet, 
helyi és távolsági járatok par-
kolását és még sok mást. Igaz 
5 percet kellene gyalogolnia 
a ma emberének a megye- és 
városháza, a bank, vendéglő, 
színház eléréséhez. Ez óriási 
munka és az állampolgári jo-
gok megsértése lenne. De tisz-
telt városvezetés, ez így van a 
világ minden normális helyén. 
De én nem hiszem, hogy nor-
mális vagyok.

Ha a parkolást biztosítottam, 
Tisztelt Városatya, akkor köte-
lezhetem az adófizető polgárt a 
törvény betartására.

Tisztelettel kérem és várom 
válaszukat,

BARTH FERENC

AZ OLVASÓ HANGJA


