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SZERKESZTŐI ÜZENET

Van még lap
Háromfős szerkesztőségre sem bízták 

még két folyóirat előállítását! (Ha té-
vednék, kérem, javítsanak ki.) Nagy-

váradon ez történt 2020 decemberének kö-
zepén. Három embert engedélyezett ugyanis 
a megyei tanács elnökének előterjesztése 
nyomán megszavazott határozat, ennyien vi-
hetik tovább az önálló intézményként felszá-
molt Várad Kulturális Folyóirat kiadványait. 
A két lap egyike a 2002-ben létrehozott Vá-
rad.

Alapító szerkesztői – Barabás Zoltán, Git-
tai István, dr. Indig Ottó, Kinde Annamária, 
Péter I. Zoltán, Szilágyi Aladár, Dénes Lász-
ló, Lipcsei Márta (utóbbi kettő kivételével 
sajnos már mind néhaiak) – annak idején bi-
zonyára elképzelni sem tudták volna, milyen 
sorsa lesz a lapnak. A mostanáig mindössze 
hét és fél állással a megyei költségvetést meg-
terhelő intézményünkön – akárcsak a me-
gyei fenntartású összes kulturális létesítmé-
nyen – spórolni akar az új önkormányzat. A 
meghagyott három szerkesztőnek január el-
sejétől csak az írás és a szerkesztés a dolga – 
nyilatkozta többször is a tanácselnök. Az ad-
minisztratív feladatokat – úgymond – majd 
ellátja a megyei könyvtár, amelyhez részleg-
ként hozzácsatoltak. A könyvtár, amelynek 
működését külön törvény szabályozza, olyan 
megbízatást kapott, amihez eddig nem volt 
köze, hiszen egy lapkiadónak merőben más 
a feladata. A megyei könyvtár – egyebek 
között a megye minden könyvtárának ma-
gas színvonalú szakmai mentora – mellesleg 

maga is jelentős lefaragásokat szenvedett el. 
Az új megbízatást a vezetőség igyekszik tel-
jesíteni, ám sok fejfájásunkba, álmatlan éj-
szakánkba, idegsejtünkbe kerül megtalálni 
azt a bürokratikusan is járható utat, amelyet 
követve honorálhatják a szerzőket, a törde-
lőt, korrektort, megbízást adhatnak a lap ki-
nyomtatására egy nyomdának, s a lap el is 
jut az olvasókhoz, akik – reményeink és az 
eddigi gyakorlat szerint – valamilyen módon 
elő is fizethetnek majd rá. Közben pedig azt 
halljuk, hogy dolgozzunk tovább ugyanúgy, 
ahogy eddig…

Dolgozunk. Minden külön ösztökélés, 
írásbeli utasítás nélkül. A lapba szánt anya-
gokat – a szerzők korábban közlésre szánt 
alkotásainak felhasználásával – összeál-
lítottuk. És útjára indítjuk a Várad folyó-
irat új évfolyamát azzal a szándékkal, hogy 
az előző szellemiségét ne hagyjuk veszni. 
Megcsappant lehetőségeinkhez képest a 
Biharországot is igyekszünk tovább éltetni – 
egy külön rovat formájában.

Mert bárki bármit gondoljon, nyilatkoz-
zon is, nem voltunk és vagyunk ingyen-
élők, léhűtők. Az adminisztratív teendők 
még hátravannak, de ha Ön, kedves Olva-
só, idáig ért az olvasással, azt jelenti, hogy 
van még lap. S hogy lesz, lehet is még, ab-
ban bízunk; háromtagú szerkesztőbizottsá-
gunkon nem fog múlni.

A szerkesztőbizottság nevében:
Máté Zsófia

Fizessen elő lapunkra!
A Várad folyóirat előfizetési díja: 3 hónapra 25 lej, 6 hó-
napra 50 lej, 1 évre 100 lej. A lap előfizethető a Gheorghe 
Şincai Megyei Könyvtár pénztárában készpénzzel vagy pos-
tán pénzesutalvánnyal (mandat poştal), az előfizető nevé-

nek és pontos lakcímének, valamint az Abonament Várad 
megjegyzésnek a feltüntetésével. CUI 4687188; Cod IBAN: 
RO66TREZ07621G330800XXXX, Trezoreria Oradea. Az előfize-
tők a lapot postán kapják meg.
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