
Riti József Attila

Tisztelt olvasók!

	 Az	 idők	 folyamán	 szá-
mos	 magyar	 sajtótermék	 jelent	
meg	Szamosújváron.	Ilyen	volt	a	
Szamosújvári	Közlöny	 is,	mely	
1904	és	1909	között	jelent	meg,		
felelős	 szerkesztője	 dr.	 László	
Márton	volt.	Az	idők	múlása	és	
a	zord	 történelmi	 idők	ezt	a	 la-
pot,	mint	annyi	mást	bedarálták.
	 A	 szórványsorsba	 kény-
szerült	 szamosújvári	 és	 kör-
nyékbeli	 magyarság,	 magyar	
sajtótermék	 nélkül	 maradt.	 Ezt	
a	 hiányosságot	 próbálja	 most	
pótolni	a	Kemény	Zsigmond	El-
méleti	Líceum	és	a	Téka	Alapít-
vány	kö	zösségének	egy	lelkes

csoportja.	Első	lépésben	beindí-
tották	és	üzemeltetik	a	www.sza-
mosujvar.ro és www.kozlony.ro 
portálokat,	 majd	 pedig	 a	 Téka	
Alapítványnak	 köszönhetően	
havi	 rendszereséggel	 újra	 ki-
adják	 a	 Szamosújvári Közlöny 
című	kiadványt.
	 Azzal	a	reménnyel	indít-
juk	 lapunkat	 útnak,	 hogy	 hite-
les	 és	 tiszta	 információ	 forrásá	
válhatunk.	 Ezt	 a	 lapot	 közösen	
írjuk,	 közösen	 alakítjuk,	 ezért	
felkérünk	minden	 szamosújvári	
és	környékbeli	 polgárt,	hogy	áll-
janak	mellénk	és	támogassék	mun-
kánkat!	Amennyiben híre van, 
hirdetést tenné közzé vagy el-
mondaná a véleményét a lap-
ról és a portálról akor írja meg 
az info@kozlony.ro email cím-
re. 

Kiss Lehel

KRISTÓF ÚR, A 
SZONGOTT

Hajnalonként	Kristóf	úr,	a	Szongott,
újra	s	újra	elszánta	magát,	

s	mi	súlyosabb,	mint	az	Ararát:
szívére	vett	minden	örmény	gondot,

mi	súlyosabb,	mint	az	Ararát!

Naponként	jó	Kristóf	úr,	a	Szongott,
ó	és	új	lapokat	vett	elő.

Mentette	még,	ami	menthető:
tanított,	és	írt,	és	verset	mondott.
Mentette	még,	ami	menthető.

Éjszakánként	Kristóf	úr,	a	Szongott,
megpihenni	néha	le-leült.

Lába	mellett	tücsök	hegedült.
Kristóf	úrnak,	ha	a	feje	zsongott,
egy	kis	örmény	tücsök	hegedült.

(Megjelent az Örmény szőnyeg című 
kötetben, Kriterion Könyvkiadó, Ko-
lozsvár, 2019.)

A Szamosújvári Közlöny XX. század elejé példánya/Riti József Attila
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Gyereksarok
Filep Orsolya Biborka

Nyár
Csodálatos	a	nyár,
Vidámsággal	jár!
Kacaj,	móka,	nevetés,
Gyere	te	is,	utolérsz!

Csobbanó	vízben	lubickolunk,
Homokvárat	építhetünk,
Magas	hegyre	fölmászhatunk,	
Kéklő	eget	csodálhatunk!

Erdőszélen	barangolva
Medvét,	mókust	nyomozhatunk.
Itt	a	nyár,	játék	vár,
Gyere	te	is,	kiskomám!
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Aktuális hírek

Riti József Attila

Átadták az Alkantarai 
Szent Péter templomot 

és kolostort

	 Július	 9-én	 délelőtt	 Sza-
mosújváron	 átadták	 a	 főként	 uni-
ós	 alapokból	 felújított	 Alkanta-
rai	 Szent	 Péter	 római	 katolikus	
templomot	 és	 az	 egykori	 ferences	
kolostort.	 A	 befektetés	 teljes	 ösz-
szege	 19.938.140,91	 lej,	 ebből	
19.539.378,09	 lej	 vissza	 nem	 térí-
tendő	 támogatás.	 A	 felújítást	 Ma-
gyarország	 kormánya	 további	 2,5	
millió	lejjel	támogatta.
	 A	 templom	 restaurálására	
szükséges	összegeket	2016-ban	pá-
lyázta	a	 szamosújvári	plébánia	ne-
vében,	Küsmődi	Attila	plébános,	de	
a	finanszírozást	2017	őszén	hagyta	
jóvá	 a	 fejlesztési	 minisztérium.	 A	
tervezési	 munkálatokat	 Guttmann	
Szabolcs	 építészmérnök	vezette.	A	
római	 katolikus	 templom	 és	 a	 ko-
lostor	víz,	gáz	és	villanyszereléseit	
Vincze	Szilárd	mérnök	tervezte.	
	 A	komplexum	technikai	át-
adása	délelőtt	tíz	órakor	került	sor,	

dr.	Virgil	Pop	építészmérnök	és	dr.	
Kovács	Gergely	gyulafehérvári	ér-
sek	jelenlétében.	
	 A	műszaki	 átadás	 után,	 sor	
került	 a	 templom	és	 a	kolostor	hi-
vatalos	 átadására	 is.	 Az	 ilyenkor	
szokásos	pántlikát	Kelemen	Hunor	
miniszterelnök	 helyettes,	 Cseke	
Attila	 fejlesztési,	 közigazgatási	 és	
közmunkálatokért	felelős	miniszter,	
Hegedűs	Csilla	az	Európai	Alapok	
Minisztériumának	államtitkára,	Vá-
kár	István,	a	Kolozs	megyei	tanács	
alelnöke,	 illetve	 Drăgan	 Ovidiu	
Szamosújvár	polgármestere	vágták	
el.	 Az	 említetteken	 kívül	 továbbá	
jelen	 voltak	 Balla	 Ferenc	 Kolozs	
megyei	RMDSZes	tanácsos,	illetve	
Rotar	Izabella,	az	RMDSZ	szamo-
sújvári	szervezetének	elnöke.	
	 Az	 ünnepélyes	 átadás	 kö-
vetkező	 mozzanata	 a	 meghívottak	
beszéde	volt.	A	beszédek	sorozatát	
a	házigazda,	Küsmődi	Attila	plébá-
nos	nyitotta	meg,	aki	megköszönte	
az	 Istennek,	 az	 egyházi	 és	 világi	
elöljáróknak	a	segítséget	és	a	támo-
gatást.	 Továbbá	 egy	 imaélményét	
is	 megosztotta,	 amikor	 is	 sikerült	
teljesen	 Isten	 akaratára	 bíznia	 az	
egész	felújítást.
	 A	 plébános	 után	 felszólalt	

dr.	 Kovács	 Gergely	 érsek,	 aki	 ki-
emelte	 a	 plébános	 szerepét,	 majd	
rövid	beszédét	a	127.	zsoltár	szava-
ival	zárta,	amely	szerint:	„Ha az Úr 
nem építi a házat, az építők hiába 
fáradnak.”
	 Kelemen	 Hunor	 miniszter-
elnök	helyettes	Assisi	Szent	Ferenc	
Szavaival	pax	és	bonumot	(békét	és	
jólétet)	 kívánt	 mindenkinek,	 majd	
méltatta	 a	 felújítási	 munkálatot	 és	
kiemelte	 ennek	 történelmi	 fontos-
ságát.	 A	 miniszterelnökhelyettes	
kiemelte	 a	 templomok	 és	 iskolák	
fontosságát,	 melyek	 hozzájárulnak	
az	 erdélyi	 magyarság	 szülőföldön	
maradásához.
	 Cseke	 Attila	 fejlesztési,	
közigazgatási	és	közmunkálatokért	
felelős	miniszter	beszédében	gratu-
lált	Küsmődi	Attila	plébánosnak,	a	
kivitelezőknek	és	mindenkinek,	aki	
hozzájárult	a	felújításhoz.
	 Hegedűs	Csilla,	az	Európai	
Alapok	Minisztériumának	államtit-
kára,	kiemelte	a	munkálatok	minő-
ségét,	 majd	 hozzátette	 szerencsére	
vannak	magyar	 szakemberek,	 akik	
ezeket	a	munkákat	elvégezzék.
	 Vákár	 István,	 a	megyei	 ta-
nács	 alelnöke	 beszédében	méltatta	
a	 munkálatokat	 és	 gratulált	 a	 plé-
bánosnak	és	a	kivitelezőknek,	majd	
kiemelte	a	 főtéri	örmény-katolikus	
székesegyház	felújításának	szüksé-
gességét.
	 Az	 átadás	 utolsó	 felszó-
lalója	 Szamosújvár	 polgármes-
tere,	 Drăgan	 Ovidiu	 volt,	 aki	 azt	
mondta,	 hogy	 felesleges	 beszélnie	
a	 munkálatokról,	 mert	 az	 eredmé-
nyek	maguktól	beszélnek.	Továbbá	
kiemelte	a	plébános	szerepét,	majd	
hozzátette,	 reméli,	 hogy	 megtanul	
tőle	imádkozni,	hogy	tudja	felújíta-
ni	Szamosújvár	épített	örökségét.	
	 Az	 ünnepi	 beszédek	 után,	
Küsmődi	Attila	bemutatta	 a	 felújí-
tott	templomot	és	az	egykori	kolos-
tort.	

A megújult római-katolikus templom /Riti József Attila
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Riti József Attila

A katolikus templom 
és a kolostor rövid 

története

	 1742.	 szeptember	 20-án	
Dániel	Tódor,	 a	 város	 tiltása	 elle-
nére	telket	adott	a	ferenceseknek,	
akik	 1745-ben	 telepedtek	 le	 a	 vá-
rosban.	1748	októberében	sor	ke-

rült	a	templom	alapkőletételére,
P.	 Ponori	 Anaklét	 első	 házfőnök	
idején.	Az	 építést	 1757-re	 befeje-
zik,	 de	 felszentelésére	 csak	 1758.	
november	5-én	kerül	 sor	 és	 az	el-
lenreformáció	egyik	fellegvára	lett.
	 A	 templom	 főoltárt	 az	 ala-
pító	Dániel	Tódor	építtette.	A	Szent	
Antal	 kápolnát	 Placsintár	 Dávid,	
egykori	polgármester,	adományoz-
ta,	 a	 Szent	 Ferenc	 oltárt	 Csomák	
Miklós	készíttette,	a	szószéket	pe-
dig	Balsa	Márton	és	Tódor.

	 Mai	 formáját	 az	 épület-
komplexum	 az	 1855-s	 tűzvész	
utáni	 újraépítésének	 köszönheti.	
1855.	szeptember	21-én	a	kolostor	
és	52	lakóház	leégett.	Két	év	alatt	
átépítették	és	1857-ben	szeptember	
20-án	újra	felszentelték.	A	ferences	
templom	 két	 tornya	 1878-ig	 fel-
épült.	Ezért	van	jelentős	különbség	
a	pompás	barokk	belső	és	klasszi-
cista	külső	között.
	 A	 szerzetesrend	 házát	
1760-ban	 kezdték	 el	 építeni,	 amit	
1767-ben	 fejeztek	 be,	 amikor	 10	
cellájába	10	szerzetes	költözött	be.
1908-ban	a	templom	és	a	kolostor	
teljes	 felújításon	 esett	 át.	 1908	 és	
2021	között	semmilyen	más	komo-
lyabb	restauráláson	nem	esett	át.	
	 1951	és	1957	között	jezsu-
iták	 kényszerlakhelye	 lett.	 1957-
től	újra	ferencesrendi	kolostorként	
működik	 egészen	 a	 kétezres	 éve-
kig,	amikor	felszámolják	és	plébá-
niatemplommá	alakult.
	 1973-ban	 az	 egyik,	 koráb-
ban	államosított	szárnyát	lebontot-
ták	és	varródát	építettek	helyette.	
	 A	 templom	 és	 a	 kolostor	
egészen	2016-ig	a	ferencesek	tulaj-
donában	volt.

Riti József Attila

Közigazgatási hírek

Közvita
	 A	 dési	 T&T	 CREATOR	
KFT	egy	lakáskomplexumot	szán-
dékszik	felépíteni,	a	város	végén,	a	
Dési	út,	egyik	beépítetlen	parcellá-
ján,	emiatt	közvitára	bocsátották	a	
terület	 övezeti	 városrendezési	 ter-
vét	(plan	urbanistic	zonal	–	PUZ).	
Az	érdeklődök	július	1.	és	25.	kö-
zött,	 a	 városházán	 (Bábolna	 (Víz)	
utca,	 2.	 szám,	 24.	 iroda)	 megte-
kinthetik	 és	 hozzászólhatnak	 az	
előzetes	 tervekhez.	 A	 polgármes-

teri	hivatal,	a	beérkezett	észrevéte-
lekre	adott	válaszokat	július	27-én	
nyilvánosan	is	közölni	fogja,	saját	
honlapján	(www.gherla.ro).

Vissza nem térítendő támoga-
tások
	 Június	 30-án	 saját	 honlap-
ján	 közölte,	 a	 szamosújvári	 vá-
rosvezetés	 a	 vissza	 nem	 terítendő	
pályázatok	 nyerteseinek	 névsorát.	
A	 magyar	 szervezetek	 közül,	 tá-
mogatásban	 részesülnek	 a	 szamo-
sújvári	 református	 egyházközség	
(a	 parókia	 tetőcseréjére),	 a	 kérői	
református	 egyházközség	 (javítási	
munkálatok),	 a	 vízszilvási	 refor-
mátus	 egyházközség	 (templomja-
vítási	munkálatok).

A megújult római-katolikus templom /Riti József Attila

Híre van, hirdetést 
tenné közzé vagy 

elmondaná a véle-
ményét a lapról és a 
portálról? Talán tá-

mogatná a lap megje-
lenését? 

Írjon info@kozlony.ro 
email címre.

Olvassa	online	
is	Szamosúj-
vári	Közlönyt.	
Olvassa	be	
telefonjával	a	

kódot!
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Oktatás

Riti József Attila

Oktatási kerekasztal 

	 A	 szamosújvári	 RMDSZ	
tanácsosok	 kezdeményezésére	 ok-
tatási	kerekasztal	beszélgetésre	ke-
rült	sor,	június	23-án,	18:00	órától,	
a	szövetség	szamosújvári	székházá-
ban.
	 A	 beszélgetésen,	 a	 szövet-

ség	részéről	részt	vettek	Balázs-Bé-
csi	Katalin-Enikő,	Bihari	 Levente,	
Molnár	Tibor	helyi	tanácsosok,	va-
lamint	 Rotar	 Izabella,	 az	 RMDSZ	
szamosújvári	 szervezetének	 elnö-
kasszonya.	 A	 beszélgetésen	 a	 ta-
nintézményeket	 képviselték	 Pap	
Attila,	 a	 Kemény	 Zsigmond	 El-
méleti	 Líceum	 igazgatója,	 Hideg	
Magda	óvónő	az	Elvarázsolt	Házi-
kó́	 ovodaképviseletében,	 valamint	
Katona	Annamária	és	Márkosi	Ka-
tinka	óvónők	a	Sünike	óvoda	kép-
viseletében.		
	 A	 megbeszélésen	 szó	 esett	
a	magyar	oktatás	helyzetéről,	a	 le-

hetséges	 infrastrukturális	 fejlesz-
tésekről,	 a	 megoldandó	 oktatási	
gondokról,	gyereklétszámok	alaku-
lásáról.	A	kerekasztal	megbeszélés	
sikeresen	zárult,	 a	 jelenlevők	arról	
döntöttek,	 hogy	 folyatják	 és	 rend-
szeresítik	a	tanácskozásokat.	
	 Az	 RMDSZ	 tanácsosok	
folytatni	 szeretnék	 a	 kerekasztal	
megbeszélések	 sorozatát,	 legköze-
lebb	 az	 egyházi	 vezetőkkel,	 majd	
pedig	 a	 helyi	 vállalkozókkal	 sze-
retnének	tanácskozni,	hogy	megis-
merjék	problémáikat	és	igényeiket.		

Fodor Emőke

Kemény Zsigmondos 
ballagás

	 A	 tizenkettedikesek	 balla-
gása	 június	 4-ére	 volt	 kitűzve.	 10	
órától	az	utolsó	osztályfőnöki	órán	
látták	el	sok	jó	tanáccsal	az	oszik	a	
diákokat.	 A	 Gaudeamus	 hangjaira	
az	udvarra	vonult	a	széki	és	mező-
ségi	viseletbe	öltözött	ballagó	diák-
sereg,	 ahol	a	 tanári	kar	és	a	 tizen-
egyedikes	társaik	várták	őket.

Elfoglalhatták	a	ballagó	diákok	ha-
gyományos	helyét	a	színpadon,	bár	
a	szülők	csak	az	online	közvetítést	
nézhették	erről.	Pap	György	Attila	
igazgató,	aki	három	évig	az	A.	osz-
tály	osztályfőnöke	volt,	beszédében	
az	 együtt	 töltött	 idő	 rövidségét,	 a	
járvány	 emberpróbáló	 kihívásait	
emelte	ki	s	arra	bíztatta	a	végzősö-
ket,	hogy	térjenek	majd	vissza,	akár	
csak	 látogatóba,	 vagy	majd	 szülő-
ként.
	 A	 tizenegyedikesek	 nevé-
ben	Nagy	Hajni	mondott	beszédet,	
aki	 a	 kevés,	 de	 annál	 értékesebb	
közös	emlékekből	idézett	fel.	Majd	
közös	versmondással	búcsúztak.	A	
tanárok	 nevében	 Kulcsár	 Melin-

da	 fizikatanár,	 11-es	 osztályfőnök	
mondott	 beszédet.	Kiemelte	 a	diá-
kok	 alkalmazkodóképességét,	 sok	
sikert	kívánt	nekik.	A	búcsúműsort	
Székely	 Melinda	 magyartanár	 ve-
zette.
	 A	 hagyományos	 kulcsá-
tadás	után	az	osztályok	felvonultak	
a	 város	 központjába	 levő	 örmény	
katolikus	székesegyházba.
	 Tavaly	nyáron	a	lelkes	osz-
tályfőnököknek	köszönhetően	sike-
rült	a	templomban	ballagási	ünnep-
séget	 szervezni.	 Az	 idei	 esemény	
ennek	 szerves	 folytatásaként,	újra-
gondolt,	hasonlóan	gondosan	meg-
szervezett	ünnepé	vált.
	 A	 szülők	 részt	 vehettek	
ezen	 eseményen,	 gyönyörködhet-
tek	 nagyranőtt	 gyermekeikben.	 A	
diákok	online	 követhették	 a	 temp-
lomi	ballagást.
	 A	diákok	bevonulása	után	a	
helyi	református,	katolikus,	adven-
tista	 és	 baptista	 lelkészek	 köszön-
tötték	 a	 résztvevőket.	 Kiss	 Lehel	
baptista	lelkipásztor	beszédében	ki-
emelte,	hogy	nem	véletlenül	szület-
tek	e	csodálatos	gyerekek	ilyennek	
és	 ide,	 Istennek	 terve	 van	 velük,	
általuk.	A	 Predikátorok	 könyvéből	
olvasta	az	igét:	„Sok könyvek írásá-
nak nincs vége” s	általa	cselekvésre	
és	kitartásra	bíztatta	a	ballagókat.
 

Ballagás a templomban / Riti József Attila



I. évfolyam               1. szám/2021. július

Szamosújvári Közlöny             5

	 Pap	György	Attila	igazgató	
a	szülőknek	is	köszönetet	mondott,	
és	arra	bíztatta	őket,	hogy	továbbra	
is	 támogassák	 gyerekeik.	 Dragan	
Ovidiu	polgármester	úr	is	célok	ki-
tűzésére	és	elérésére	bíztatta	a	vég-
zősöket.
	 Az	 Ördöngös	 zenekar,	 is-
kolánk	volt	 diákjai	muzsikaszóval	
bíztatták	társaik,	illetve	egyetemis-
taként	 álltak	 példaként	 a	 ballagók	
előtt.
	 Zsekán	 Tímea	 búcsúzott	
a	12.A	osztály	nevében,	aki	a	Ke-
mény	Zsigmondos	lelkületet	emel-
te	ki,	a	sokszínűséget,	a	lehetősége-
ket.	Megköszönte	a	tanári	kar	és	a	
Téka	Alapítvány	erkölcsi	és	anyagi	
segítségét	a	diákok	ötleteinek	meg-
valósításában.	Mit	 is	 jelentett	Ke-
mény	 Zsigmondos	 diáknak	 lenni?	

-tette	fel	azt	a	kérdést,	amit	ezelőtt	
pár	évvel-induláskor-a	tanári	kar	is	
feltett.	S	elhangzottak	azok	az	érté-
kek,	melynek	mentén	az	iskola	kül-
detését	megfogalmazták:	közösség,	
lehetőség,	 hovatartozás.	 Zsekán	
Timea	óvodás	korában,	Válaszúton	
került	be	a	szórványoktatási	prog-
ramba,	a	válaszúti	elemi	után,	ötö-
dikes	kora	óta	a	Téka	Szórványkol-
légium	példamutató	diákja.
	 A	B.	osztály	nevében	Máté	
Zsigmond	 búcsúzott,	 a	 filológia	
osztály	 köszönetét	 tolmácsolva	 az	
osztályfőnök,	igazgató	és	tanári	kar	
irányába.	Ezt	követően	Nagy	Antó-
nia	 szavalta	 Márai:	 Felelni	 című	
versét	 majd	 Babits	 Mihály	 Örök-
kék	ég	a	felhők	fölött	című	művé-
ben	hangzott	el	egy	részlet.
	 Az	 A	 osztály	 osztályfőnö-

ke,	Schuller	Hajnal	az	indulást,	az	
első	 évnyitót	 idézte,	 amikor	 a	 pe-
dagógusok	 fonták	 az	 összetarto-
zást	 jelző	 szalagokat,	majd	 lassan	
a	 induló	 osztályokat	 is	 átfonták	 a	
barátságok	 láthatatlan	 szálai.	Feli-
dézte	 saját	 tanárainak	 bíztató	 sza-
vait	 s	 útnak	 indította	 őket	 azzal	 a	
tanáccsal,	 hogy	 döntsenek	 okosan	
majd	 és	 legyenek	 boldogok,	 hogy	
a	világ	is	boldogabb	legyen	általuk.
	 Lukács-Erdei	 Ibolya,	 a	 B	
osztály	osztályfőnöke	arra	bíztatta	
a	diákokat,	hogy	legyenek	bölcsek,	
szabadok,	 igazságosak,	 hálásak	 és	
irgalmasok.
 Az iskolai ballagást meg-
előzte a bentlakási búcsú, mely na-
gyon fontos esemény a bentlakók 
életében. Június 1-én délután 17 
bentlakó diák búcsúzott társaitól. 

Riti József Attila

Elballagtak a Ke-
mény Zsigmond 
Elméleti Líceum 

nyolcadikos diákjai
	 Június	 10-én,	 csütörtökön	
délután,	 ünnepi	 keretek	 között,	 a	
járványügyi	intézkedéseknek	eleget	
téve	 elballagtak	 a	 Kemény	 Zsig-
mond	Elméleti	Líceum	nyolcadikos	
diákjai.	
	 Az	ünnepi	eseményen	részt	
vettek	Vajda	Dániel	református	lel-
kipásztor,	 Drăgan	 Ovidiu	 polgár-
mester,	a	Téka	Alapítvány	alelnöke	
Balázs-Bécsi	Enikő	Katalin	és	Ro-
tar	 Izabella	 az	RMDSZ	 szamosúj-
vári	szervezetének	elnöke.	
	 A	 nyolcadikos	 diákok	 a	
Gaudeamus	 akkordjainak	 kíséreté-
ben	 az	 udvarra	 vonultak	 és	 elfog-
lalták	helyüket	a	színpadon.	Az	ün-
nepélyt	Pap	György	Attila	igazgató	
nyitotta	meg,	beszédében	kiemelte	

a	ballagás	és	a	záróvizsga	fontossá-
gát.	
	 Az	 igazgató	 beszéde	 után	
felszólalt	 Drăgan	 Ovidiu	 polgár-
mester,	majd	pedig	 a	Téka	Alapít-
vány	 képviselője,	 Balázs-Bécsi	
Enikő	mondta	 el	 ünnepi	 beszédét,	
melyben	kiemelte	a	tanév	nehézsé-
geit,	amit	közösen	kellett	megolda-
ni,	majd	 felkérte	 a	 diákokat,	 hogy	
értékeljék	 azt,	 hogy	 egy	 jól	 fel-
szerelt	 iskolában	 tanulhattak,	 ahol	
szakmailag	jól	felkészült	és	elhiva-
tott	 tanárok	 nevelnek	 és	 oktatnak.	
Végezetül	a	Téka	Alapítvány	nevé-
ben	sok	sikert	kívánt	a	diákoknak.
	 Az	ünnepi	beszédek	soroza-
ta	Vajda	Dániel	lelkipásztor	köszön-
tésével	 ért	 véget.	 Kiemelte,	 hogy	
az	 ember	 esendő	 és	 szüksége	 van	
arra,	hogy	vigyázzanak	rá.	Útrava-
lóként	 felolvasta	 János	 Evangéliu-
mának	10.	 részét:	„Bizony,	bizony	
mondom	néktek:	A	ki	nem	az	ajtón	
megy	be	a	juhok	aklába,	hanem	má-
sunnan	hág	be,	tolvaj	az	és	rabló.”	
Végezetül	pedig	Isten	áldását	kérte	
a	ballagókra	és	a	tanárokra.	
	 Az	áldás	után	az	iskola	he-
tedikes	diákjainak	búcsúztatója	kö-

vetkezett,	 melyet	 Magó	 Tünde	 és	
Hajdú	Enikő	osztálynevelő	tanárok	
irányítottak.	 A	 búcsúztató	 keretén	
belül	 Borsos	 Irisz	 Kinga,	 Lénárd	
Ingrid,	 Farkas	 Erik,	 Mărginean	
Cristian,	Vigh	Nikol,	Ferenczi	And-
rás,	Săplăcan-Szilágyi	Emma,	Sze-
gedi	Stefánia	és	Fodor	József	Attila	
szavaltak,	Papp	Botond,	Papp	Dá-
vid,	Tasnádi	Marci	és	Takács	Osz-
kár	 pedig	 zenéltek.	A	 hetedikesek	
búcsúbeszédét	Fodor	Nóra	és	Kato-
na	Krisztina	mondták	el.	
	 A	búcsúztató	után	követke-
zett	a	ballagó	diákok	ünnepi	műso-
ra,	 melynek	 keretén	 belül	 Faragó	
Ünige	és	Juhos	Barbara	osztálytár-
saik	nevében	elbúcsúztak	tanárjaik-
tól,	Juhos	Botond,	Székely	Szeréna,	
Tunyogi	 Lehel	 és	 Zoltán	 Andrea	
szavaltak,	Szegedi	Katinka	fuvolá-
zott	és	Casian	Anett	pedig	orgonált.	
Ezt	 követően	 Bándi	 Gyöngyi	 és	
Márton	Sarolta	osztályfőnökök	bú-
csúbeszéde	 következett,	 melyben	
jó	tanácsokkal	látták	el	a	diákokat.	
	 A	díjazás	után	a	ballagó	di-
ákok	szüleik	kíséretében	elhagyták	
az	iskolaudvart.
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Katona Annamária

A kis kezecskék csodás 
dolgokat műveltek

 A	 2020-2021-es	 tanév	 si-
keresen	 fejeződött	 be	 a	 központi	
Sünike	 óvodában	 is.	A	világszerte	
elterjedt	 „nagy	 koronás”	 megne-
hezítette	 az	 óvónők	munkáját.	Az	
online	 oktatást	 bevezetve,	 nehéz-
kés	 tanítási-tanulási	 időszak	 elébe	
néztünk.	 Nehéz	 volt	 a	 pedagógu-
soknak,	 a	 szülőknek	 és	 bizonyára	
a	kis	csemetéknek	is.	A	gyermekek	
keveset	járhattak	óvodába,	de	aza-
latt	a	kevés	idő	alatt	azért	számta-
lan	szebbnél	szebb	élménnyel	gaz-

dagodhattak	 és	 csupa	 szeretettel	
voltak	körülvéve.	
	 A	móka,	a	játék	és	mese	kö-
zepette,	a	 tanév	végére	a	nagyobb	
Süniovis	 gyerekek	 számtalan	 ok-
levéllel	 gazdagodtak,	 ugyanis	 e	
tanév	 alatt,	 amennyiben	 lehetőség	
adódott,	 különféle	 versenyeken	
vehettek	részt.	Óvodánk	egy	nem-
zetközi	 projekt	 tagja	 lehetett:	 Szí-
nek a békéért (Culori pentru pace). 
Helyi	szinten	3-3	első,	második	és	
harmadik	 díjat	 nyertünk,	 nemzet-
közi	szinten	pedig	hat	különdíjban	
részesülhettünk.	 Egy	 aranyhangú	
bátor	 kislánnyal	 részt	 vettünk	 a	
Nem úgy van most, mint volt régen 
regionális	 versenyen,	 illetve	 egy	
online	 karácsonyi	 versenyen,	 ahol	
példásan	 képviselte	 óvodánkat.	 A	
következő	versenyeken	 is	 résztve-

vői	lehettünk,	ahonnan	már	számos	
oklevél	érkezett,	mindemellett	még	
érkezőben	vannak	díjaink:	Tavasz, 
a boldogság évszaka (Primăvara, 
anotimpul bucuriei)	 megyék	 kö-
zötti	 vetélkedő,	 	Csodálatos vilá-
gunk (Colț de țară minunat)	regio-
nális	verseny,		Innovatív didaktikai 
stratégiák a minőségi nevelésben ( 
Strategii didactice inovative pent-
ru o educație de calitate) országos	
szintű	 verseny	 és	 projekt,	Tavaszi 
farsang (Carnavalul primaverii) 
megyék	közötti	verseny,	   Én és a 
családom (Eu si familia mea) me-
gyei	verseny.
	 A	kis	kezecskék	csodás	dol-
gokat	 műveltek,	 természetesen	 a	
pedagógusok	irányításával.	Nevel-
jük	gyermekeinket	a	szépre!!!

Szabó Ildikó Mária

Oktatás óvodánkban 
a járványidő alatt 

	 2006	őszén	kezdődött	óvo-
dánk,	 az	 Elvarázsolt	 Házikó	 épít-
kezése	és	2010	október	14.-én	ke-
rült	sor	a	felavatásra,	később	pedig	
Szamosújvár	 legmodernebb	 óvo-
dájaként	működik.	Intézményünk	a	
főtéri	 nagy	park	mellett	 helyezke-
dik	 el,	 fákkal	 körülvett	 kilátással.	
Az	 intézmény	 15	 csoportszobával	
rendelkezik	 és	 jelenleg	 közel	 300	
gyermek	 élvezi	 az	 itt	 kínált	 szol-
gáltatásokat.	 Intézményünkben	 jól	
felszerelt,	 tágas,	 csendes,	 világos	
csoportszobák	 vannak,	 ahova	 ta-
pasztalt,	 szakképzett	 pedagógusok	
várják	naponta	 az	 óvodásokat.	 Je-
lenleg	 11	 gyerekcsoport	működik,	
amiből	kettő	magyar.	Óvodánkban	
sportpálya,	 játszótér,	 egy	 modern,	
gyerekmérethez	 szabott,	 sportesz-
közökkel	 felszerelt	 tornaterem,	
saját	 sószoba,	 klímával,	 színpad-

dal	 felszerelt	 előadóterem,	 kony-
ha,	250	fős	ebédlő,	orvosi	rendelő,	
pszichológiai	 és	 logopédiai	 rende-
lő,	 játékeszközökkel	 felszerelt	 tá-
gas	udvar	van.	
	 Nehéz	tanév	áll	mögöttünk,	
hiszen	új	kihívásokkal,	megpróbál-
tatásokkal	 szembesültünk.	 Tanév-
kezdéskor	 elkeserített	 a	 sok	 sza-
bály	betartása,	a	maszk	viselése,	a	
távolságtartás	 és	 sok	 olyan	 dolog,	
ami	nem	helyénvaló	egy	óvodában.	
Ennek	 ellenére	 a	 gyerekek	 hamar	
megszerették	az	óvodát	és	megba-
rátkoztak	a	környezettel.	Rájöttek,	
hogy	biztonságban	vannak.	Amikor	
megtörtént	a	beilleszkedés,	elkese-
redve	 tapasztaltuk,	 hogy	 bezárnak	
az	 óvodák	 és	 online	 folytatjuk	 az	
oktatást.	Akkoriban	nagyon	remél-
tük,	 hogy	 nemsokára	 visszatérünk	
a	 gyerekek	 közé.	 Zárt	 csoportunk	
volt	a	Facebook	oldalon,	itt	próbál-
tunk	 kapcsolatba	 kerülni	 a	 gyere-
kekkel	a	szülők	által.	Napi	szinten	
küldtük	 a	 tanagyagot:	mese,	 vers,	
kézimunka,	 ének	 stb.	 Aztán	 érte-
sítettek,	hogy	a	Google	Classroom	
oldalon	fog	zajlani	ezután	az	online	
oktatás.	

	 Amikor	találkoztunk	a	gye-
rekekkel	 a	 Google	 Meet-en,	 azt	
kérdezték,	 hogy	 mikor	 megyünk	
vissza	 az	 oviba,	 keresték	 a	 képer-
nyőn	társaikat.	Hiányzott	nekik	az	
óvoda,	a	közösség,	a	barátok.	Há-
lásak	 voltunk	 a	 szülőknek,	 hogy	
támogattak,	 biztattak	 és	 küldték	 a	
napi	 tevékenységek	 feladatait	 kü-
lönböző	 formában:	 fénykép,	 rajz,	
videó	stb.
	 Nagy	volt	az	öröm,	amikor	
megtudtuk,	hogy	a	második	félév-
ben	szemtől	szembe	fog	történni	a	
tanítás,	 mert	 ez	 az	 oktatási	 forma	
az	 ideális	 egy	 óvodáskorú	 gyerek	
életében.	
	 Az	évek	során	részt	vettünk	
megyei,	 országos	 és	 nemzetközi	
projektekben	 és	 programokban,	 a	
gyerekek	 pedig	 ingyenes,	 játékos	
román	 nyelvtanulásban	 részesül-
hettek.	
	 Célunk,	hogy	a	nevelés–fej-
lesztés	változatos	tevékenységeken	
keresztül,	 elsődlegesen	 a	gyermek	
szabad	játéka	által	valósuljon	meg,	
hiszen	az	óvodás	fő	és	alapvető	te-
vékenysége	a	játék.
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Fodor Emőke

XIII. kézműves tábor
	 A	vakáció	első	napján	már	
tábori	zsivalytól	csengett	a	szamo-
sújvári	 Téka	 Alapítvány	 udvara.	
Régi	 és	új	 táborozók	érkeztek	va-
sárnap	 este	 a	 kollégiumba,	 majd	
hétfő	 reggel	 a	 szamosújvári	 és	 a	
környékről	 bejáró	 gyerekekkel	
kiegészülve	 indultak	 a	 kézműves	
műhelyek.
	 Tavaly	 csak	 online	 formá-
ban	 valósulhatott	 meg	 egyik	 köz-
kedvelt	táborunk,	idén	már	meghir-
detéskor	 nagyon	 hamar	 beteltek	 a	
helyek.	Vasárnap	délután	 érkeztek	
a	 gyerekek,	 a	 szülők	 idén	 csak	 a	
kapuig	kísérték	őket.	Rövid	egész-
ségügyi	 ellenőrzés	 után	 felmehet-
tek	 a	 szobákban.	Az	 estet	 csapat-
építő	és	ismerkedő	játékok	zárták.	
	 Hétfő	reggeltől	hat	műhely-
ben	alkothattak	forgószínpad	szerű-
en	a	táborozók.	Fonalgrafika,	gyer-

tyaöntés	 és	 bútorfestéssel	 készült	
gyertyatartó,	 ostorfonás-pirogra-
vált	 ostornyél	 díszítéssel,	 tűzzo-
mánc	képecske,	agyagedény	készí-
tés	és	gyöngyállatka	fűzése	volt	az	
első	három	nap	programja.	Utolsó	
két	 napon	 újabb	 három	 kézműves	
technikával	gazdagodhattak	a	6-13	
éves	 kis	 alkotók:	 nemezelés,	 dró-
tékszer	készsítés	és	rajzolás.	Kinek	
melyik	technika	lett	a	kedvence,	de	
„nem	gondolták,	hogy	ilyen	menő	
dolgokat	 készítünk”-idézve	 egyik	
első	táborozót.	
	 Az	alkotóműhelyek	mellett	
számos	tevékenységet	szervezett	a	
Téka	oktatói	csapata.	Juhos	Helga	
népdalokat	 oktatott,	 kis	 népdalfü-
zetet	 is	 hazavihettek	 a	 gyerekek,	
hogy	 a	 kedvencüket	 otthon	 is	 da	
lolhassák.	 Hétfőn	 a	 kérői	 Téka-
rám	lovasudvaron	tettek	látogatást,	
majd	a	kérői	dombtetőről	csodálták	
meg	Szamosújvárt.	Kedden	 a	Ke-
mény	 Zsigmond	 Elméleti	 Líceum	
udvarán	 és	 focipályáján	 sportes-

tét	 szerveztek,	 a	 fiúk	 fociztak,	 a	
lányok	 stafétajátokokon	 vehettek	
részt.	 Szerdán	 este	 ismét	 Kérő,	
ahol	a	lovasudvarba	sportjátékokat	
szerveztek,	 illetve	 meglátogatták	
Felszegi	Melinda	levendulását,	aki	
nagy	 lelkesedéssel	mesét	 a	 leven-
dula	termesztésről,	felhasználásról.	
Kézműves	 termékeit	be	 is	mutatta	
a	gyerekeknek.	
	 A	 tábor	 egyik	 kedvenc	
pontja	 a	 csütörtöki	 buli	 volt,	 ahol	
néptánc	és	modern	tánc	is	szerepelt	
a	 repertoárban.	 A	 táncos	 kihívás-
nak	nagy	sikere	volt.	
Pénteken	 ebéd	 után	 került	 sor	 az	
elkészített	 munkák	 kiállítására,		
táborzárásra,	 értékelésre.	Gyönyö-
rű	munkák	 születtek,	 köszönjük	 a	
gyerekek	 lelkesedését,	 az	 oktatók	
munkáját	és	a	szülők	bizalmát!	Jö-
vőre	 ismét	 közösen	 alkotunk-bú-
csúzott	el	az	összebarátkozott	csa-
pat.		
	 A	tábort	a	NKA	támogatta.	

Fodor Emőke

Román tábor, a Téka 
Alapítvány szervezé-

sében
	 A	 csak	 „román”	 táborként	
emlegetett	 rendezvényt	 az	 a	 tény	
hívta	 életre,	 hogy	 az	 életmód	 vál-
tozásával	 a	 román	 és	magyar	 gye-
rekek	már	nem	 játszanak	együtt,	 a	
nem	vegyes	házasságból	származók	
számára	 egyre	 nagyobb	 nehézség	
a	 román	 nyelven	 történő	 kommu-
nikáció.	Az	 elején	 elemi	 osztályo-
sokat	 célozták	 a	 kommunikációs	
tevékenységek,	 majd	 fokozatosan	
kisebb	és	nagyobb	gyerekek	is	csat-
lakoztak	a	programhoz.
	 Idén	 70	 gyerekkel	 táboroz-
tak	a	Téka	Alapítvány	munkatársai	
és	 a	 felkért	 román	 pedagógusok.	

Alapötlet,	hogy	a	csoportokat	veze-
tő	pedagógusok	román	anyanyelvű-
ek	legyenek,	hiszen	akkor	a	gyerek	
kénytelen	 románul	 válaszolni.	 A	
gyerekek	mintegy	fele	szamosújvá-
ri	vagy	környékbeli	volt,	másik	fele	
a	Téka	Szórványkollégiumban	volt	
elszállásolva.	
	 A	gyerekek	korosztály	 sze-
rint	 voltak	 csoportba	 osztva,	 me-
lyeket	színekkel	 jelöltünk.	Minden	
csoport	 kapott	 egy	 pedagógust,	
aki	 5	 napig	 szervezte	 számukra	 a	
román	 nyelvű	 tevékenységeket.	 A	
10-17	óra	közt	zajló	tanulási	folya-
mat	 helyszíne	 a	 szamosújvári	 Ke-
mény	 Zsigmond	 Elméleti	 Líceum	
volt.	A	 bentalvók	 számára	 17	 -21	
óra	 közt	 szórakoztató	 tevékenysé-
geket	 szervezetek	 a	 táborvezetők	
Rariga	 Imola	 és	 Fodor	 Emőke,	 a	
Téka	 Alapítvány	 munkatársainak	
segítségével.	Hétfőn	román	nyelvű	
zenés	 foglalkozást	 tartott	 Cornea	

Claudia	 óvó	 néni,	 aki	 mindennapi	
munkájában	szívesen	alkalmazza	a	
zenetanítás	 új	módszereit.	 Kedden	
kézműves	 foglalkozásokat	 tartot-
tak	a	Téka	Alapítvány	munkatársai	
Egri	Hajnal,	Balázs-Bécsi	Enikő	és	
Rariga	 Imola.	 Szerdán	 a	 válaszúti	
Kallós	 Zoltán	 Múzeumot	 látogat-
tuk	meg,	ahol	Balla	Ferenc	igazga-
tó	kétnyelvű	táraltvezetéssel	ejtette	
ámulatba	a	csapatot.	Este,	amikor	a	
meleg	kissé	 alábbhagyott	 táncra	 is	
perdültek	a	táborozók.	Csütörtökön	
este,	 a	 melegtől	 elcsigázott	 csapat	
a	 Tékarám	 lovasudvarba	 látoga-
tott.	Paróczi	Ákos	és	Molnár	Tibor	
olyan	akadálypályát	épített,	mely	a	
kamaszokat	 is	 hangos	 szurkolásra	
késztette.	 Szalmabála	 átugrás,	 ta-
licskatolás,	 zsákbaugrás	 voltak	 az	
akadályok,	 méltán	 nevezte	 a	 ka-
maszcsoport	„parasztlon”-nak	a	já-
tékot.	
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A	 kommunikációs	 foglalkozások	
is	 szintenként	 másak	 voltak.	 Az	
óvodás	 csoporttal	Moldovan	 Iulia	
játszott,	 rajzolt,	 énekelt,	 xilofont	
szólaltattak	meg,	színes	cukorkák-
kal	 kísérleteztek.	 Az	 ő	 munkáját	
Horváth	 Emőke	 és	 Molnos	 Zita	
önkéntesek	 segítették.	 A	 narancs-
sárga	csoportot	Cornea	Claudia	ve-
zette,	az	előkészítő	osztályosok	ide	
tartoztak.	 Claudia	 minden	 eddigi	
táborunkban	jelen	volt,	már	rutino-
san	foglakozik	magyar	anyanyelvű	
gyerekekkel.	Nicula	Gabriela	taní-
tónő	a	kisebb	 iskolások	csoportját	
vezette,	játékosabb	és	’iskolásabb’	

feladatokat	 ötvözve.	 Sabo	 Ionela	
tanítónő	 sárga	 csapatának	 számos	
érdekes	 tevékenységet	 szervezett:	
kézművesség,	 festés,	 olvasás,	 di-
gitális	 játékok,	 mesefeldolgozás.	
A	kamaszok	fekete	csoportját	Sabo	
Ciprian	 tanító	 bácsi	 vezette.	 „	 A	
tanár	bácsi	mindent	 elkövet,	hogy	
megszólaljunk	románul”	„	Nagyon	
vagány	 csoportmunkák,	 projektek	
vannak”	 „	Nem	 lehetne,	 hogy	 jö-
vőre	 jöhessünk	 újra?”-	 idézzek	 a	
csoporttagok	 beszámolójából.	 Öt-
letes	projekt	volt	a	vásár,	melyhez	
reklámot,	 termékeket	 készítettek,	
vagy	 a	 szótagkártyák	 szétszórása	

az	udvaron.	A	csoport	megkereste	
a	 szótagkártyákat,	 szavakat	 alko-
tott	 belőle	 s	 csoportosította	 azo-
kat.	 S	 közben	 a	 kolozsvári,	 szé-
kelyudvarhelyi	 és	 magyardécsei	
gyerekekből	csapat	lett	hét	végére.	
Köszönet	oktatóinknak,	hogy		a	jó	
hangulat,	 vidámság	 volt	 jellemző	
a	 táborra,	hogy	a	 román	nyelvvel,	
mint	pozitív	élménnyel	találkoztak	
a	gyerekek.	
	 A	jövő	évi	 táborra	már	so-
kan	 jelezték,	 hogy	 jönnének.	 Kö-
vessétek	 márciusban	 a	 Téka	Ala-
pítvány	Facebook	oldalát,	hogy	ne	
maradjatok	le!	

Riti József Attila 

A Téka Alapítvány 
évadzáró gálája

	 Június	 19-én	 a	 Hayak	 ká-
vézóval	 szemben	 lévő	 Adventure	
Academy	 udvarban	 sor	 került	 a	
Téka	Alapítvány	évadzáró	gálájára.	
Az	elmúlt	években	a	gálát	az	isko-
laudvaron	szervezték,	de	az	idén	a	
koronavírus	 járvány	miatt	a	 járvá-
nyügyi	intézkedések	nem	tették	ezt	
lehetővé,	 ezért	 volt	 szükség	 hely-
színváltoztatásra.
												A	színvonalas	gálán	Egri	
Hajnal	 volt	 a	 bemondó.	A	 műsor	
palatkai	renddel	kezdődőt,	melyen	
Zsekán	 Bence,	 Filep	 Anetta,	 Ta-
kács	 Rita,	 Miklósi	 Zsolt	 és	 Balla	
Péter	zenéltek.		A	fellépőket	felké-
szítette	 és	 kísérte	 Szakács	 Kristóf	
és	Szabó	Bence.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	 palatkai	 rend	 után	 a	
legkisebb	 zenészek	 léptek	 fel.	 Si-
pos	Zoárd,	Szováti	Márton	Roland,	
Szegedi	 Dávid,	 Kis	 Réka,	 Posta	
Eliza,	 Harangozó	 Andrea,Fülöp	
Ákos	 Géza,	 Fülöp	 Dóra	 Tímea,	

Fodor-Harmati	Márk	és	Pop	Kevin	
gyerekdalokat	hegedültek,	Miklósi	
Hunor	oktató	irányítása	alatt.
	 A	 kicsik	 után,	 Székely	
Ákos,	 Lapohos	 Milán,	 Ágoston	
Márk,	 Fodor	 Bence,	 Orbán	 Esz-
ter,	Soós	Rebeka,	Boldizsár	Hunor,	
Zsoldos	 Tímea	 és	 Orbán	 Csanád	
dunántúli	 ugróssal	 és	 gyerekda-
lokkal	 szórakoztatták	 a	 jelenlévő	
szülőket,	 Tasnádi	 Marci,	 Szakács	
Kristóf	 és	 Szabó	 Bence	 kíséreté-
ben.	 Ezt	 követően	 a	 negyedikes	
Fodor-Harmati	 Márk,	 bonchidai	
dallamokat	énekelt	a	közönségnek.
												Márk	után	Butuza	Zsófia,	
majd	 pedig	 Juhos	 Borbála	 máso-
dik	osztályos	tanulók	következtek,	
akik	ördöngösfüzesi	illetve	kalota-
szegi	dalokat	énekeltek.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	gálaműsor	következő	
fellépője	Rémán	Gergő	tanítványa,	
Fodor	Nóra	cimbalmozott.	A	cim-
balom	 után	 Filep	Bíborka	 felcsíki	
dallamokkal	következett,	 akit	 ütő-
gardonon	 Feketelaki	 Gáspár	 kí-
sért.	 Ezt	 követően	 Balla	 Nándor,	
Feketelaki	Gáspár,	Sükösd	Sándor,	
Molnár	Ákos	és	Butuza	Zsófia	szé-
ki	dallamokat	húztak.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	gyimesi	muzsika	után	
Felszegi	 Imre	 és	 Juhos	Bálint	 ka-
lotaszegi	 renddel	 következtek.	 	A		

fiúk	után	Molnár	Kata	következett,	
cimbalmon,	aki	szatmári	oláhos	ze-
nét	játszott.
	 A	gála	vége	felé	közeledve	
újra	 felcsendült	 a	 bonchidai	 mu-
zsika,	amit	ezúttal	Papp	Botond	és	
Papp	Dávid	játszottak.	Ezt	követő-
en	Filep	Boglárka,	elsős	diák	mold-
vai	csángó	dalokat	énekelt		
												A	folytatásban	a	széki	mu-
zsika	került	terítékre,	Soós	Zsuzsa	
Tasnádi	Áron	 és	Molnár	Kata	 ze-
néltek.
												Az	utolsó	előtti	műsorszám-
ban	 Feketelaki	 Gáspár,	 Sükösd	
Sándor,	 Molnár	 Ákos	 és	 Butuza	
Zsófia	zenéltek,	Kiss	Adrien	pedig	
felcsíki	dalokat	énekelt.
												A	gálaműsor	szászcsávási	
renddel	 ért	 véget.	 A	 szászcsávási	
rendet	 Molnár	 Ádám	 és	 Tasnádi	
Marci	húzták,	Miklósi	Hunor,	Sza-
bó	Bence	és	Szakács	Kristóf	okta-
tók	kíséretében.
												A	fellépő	diákokat	betanítot-
ták	Miklósi	Hunor,	Rémán	Gergő,	
Szabó	 Boglárka,	 Szabó	 Bence	 és	
Szakács	Kristóf.
	 Az	 évzáró	 előadás	 alatt	 a	
szülők	 megtekinthették	 az	 agya-
gozó	 gyerekek	 munkáit,	 melyek	
ki	 voltak	 állítva	 az	 Adventure	
Academy	udvarán.

Kultúra
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Riti József Attila

Visszafogott ünnepség 
Világosító Szent Ger-

gely napján
	 Huszonnegyedik	 alkalom-
mal	 szervezte	meg,	 június	19-én	a	
szamosújvári	 magyarörmény	 kö-
zösség	 az	 örmények	 legnagyobb	
egyházi	 ünnepét,	 Világosító	 Szent	
Gergely	napját.	Olyan	ünnep	ez	az	
örmény	közösségek	életében,	mint	
Szent	István	napja	a	magyarok	szá-
mára.	 Mindkét	 szent	 a	 keresztény	
hitre	való	térítés	szentje.
	 A	 szamosújvári	 örmények	
életében	 mindig	 is	 fontos	 ünnep	
volt	Szent	Gergely	napja,	amit	min-
den	 júniusban	meg	 is	 ünnepelnek.	
Az	 ünnepnap	 tömegrendezvénnyé	
a	rendszerváltás	után	kezdett	válni.	

Egyre

	több	látogatót	vonzott	az	országból,	
Magyarországról	és	a	világ	minden	
pontjáról.	Egyre	 többen	látogatnak	
el	szülővárosukba	azért,	hogy	talál-
kozhassanak	 régi	 ismerőseikkel	 és	
felelevenítsék,	 a	már	majdnem	 fe-
ledése	merült	emlékeket.
	 Az	idei	búcsú	a	járvány	és	a	
járványügyi	intézkedésen	jegyében	
zajlott	 le,	 emiatt	 sokkal	 visszafo-
gottabb	volt,	jóval	kevesebb	meghí-
vott	vett	részt	rajta.	Az	örmény	vi-
seletbe	öltözött	 lányok	felvonulása	
is	emiatt	maradt	el	az	idei	búcsún.
Az	ünneplő	közösséget	dr.	Kovács	
Gergely	 gyulafehérvári	 római	 ka-
tolikus	 érsek,	 a	Romániai	Örmény	
Katolikus	 Ordinariátus	 apostoli	
kormányzója	 tisztelte	 meg	 jelen-
létével.	Az	 ünnepségen	 az	 erdélyi	
örmény	 plébániák	 plébánosain	 kí-
vül	 jelen	 volt	 Alexandru	 Hruban	
szamosújvári	 görög-katolikus	 plé-
bános	 és	 esperes,	 Vákár	 István,	 a	
Kolozs	megyei	 tanács	alelnöke,	 il-

letve	Ovidiu	Drăgan,	Szamosújvár	
polgármestere	is.
Az	 ünnepi	 szentmisét	 Szakács	
Endre,	 helybéli	 örmény	 katolikus	
plébános	 celebrálta.	 Szőcs	 Csaba	
szászfenesi	plébános	szentbeszédé-
ben	a	keresztény	és	nemzeti	identi-
tás	 fontosságára	 hívta	 fel	 a	 figyel-
met.
	 A	szentmise	alatt	 a	Molnár	
Árpád	 kántor	 által	 vezetett	 egye-
sített	 örmény	 és	 római	 katolikus	
kórus	 énekelte	 az	 örmény	 nyelvű	
liturgikus	énekeket.
	 A	járvány	miatt	a	szent	mise	
után	 elmaradt	 a	 szokásos	 közös	
ebéd,	 csak	 az	 egyházi	méltóságok	
megvendégelésére	került	sor.

Világosító Szent Gergely

Világosító	Szent	Gergely	az	örmé-
nyek	 legnagyobb	 szentje.	 Szent	
Gergely	 az	 örményországi	 Ararát	
tartományban	 született	 240-ben.	
Nemesi	 családból	 származott,	 de	
mivel	 keresztény	 dajka	 nevelte,	
még	 gyerekkorában	 megkeresztel-
ték.	 Cézáreában	 pappá	 szentelték,	
majd	 csatlakozott	 III.	 Tiridat	 ki-
rály	 kíséretéhez,	 de	 mivel	 megta-
gadta	 a	 pogány	 istenek	 tiszteletét,	
megkínozták,	 és	 tizenöt	 éven	 át	
raboskodott.	 Amikor	 a	 király	 sú-
lyosan	 megbetegedett,	 Szent	 Ger-
gely	 meggyógyította.	 III.	 Tiridát	
király	 hálából	 megkeresztelkedett,	
és	301-ben	államvallássá	nyilvání-
totta	a	kereszténységet.	Az	örmény	
apostol	 szerepe	 lett	 az	 örmények	
megtérítése.	Előnevét	onnan	kapta,	
hogy	ő	világosította	meg	az	Evan-
géliummal	az	örmény	népet.

Világosító Szent Gergely napja / fotó: Lénárd Jani
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Rotar Izabella, az 
ADP első női vezetője
	 A	 Szamosújvári	 Város-
gazdálkodási	 Vállalat	 (ADP)	 új	
igazgatója,	 Rotar	 Izabella	 beszélt	
lapunknak	 terveiről,	nehézségeiről	
és	megvalósításairól.

1. Milyen célokkal vágtál 
neki a munkának?
	 Sok	 célt	 tűztem	 ki	magam	
elé.	 Elsősorban	 szeretném	 meg-
változtatni	 Szamosújvár	 arculatát,	
mert	 úgy	 érzem,	 hogy	 ez	 a	 terü-
letgazdálkodásnak	a	fő	célja.	Dol-
gozni	 szeretnék	 a	 szelektív	 hulla-
dékgyűjtés	 terén	 is,	 mert	 nagyon	
fontos	 és	 nagyon	 nagy	 figyelmet	
kell	 fordítsunk	 erre.	 	 Úgy	 érzem,	
hogy	 kötelességünk	 fenntartani	
egy	tiszta	és	ápolt	környezetet.	
	 Minden	 erőmet	 arra	 fordí-
tom,	 hogy	megváltoztassam	 a	 vá-
ros	arculatát.	Reggel	hétre	megyek	
munkába	és	sokszor	bent	maradok	
programon	kívül	is,	mert	szeretem,	
ha	másnapra	minden	 előre	 el	 van	
készítve.	Szeretném,	ha	egy	tiszta,	
ápolt	 városban	 szeretnék	élni	 és	 a	
gyerekeinknek	 is	 ezt	 tudnánk	 to-
vábbadni.	Céljaim	elérésében	part

ner	a	polgármesteri	hivatal	és	a	ta-
nács.	

2. Milyen nehézségekbe üt-
köztél eddig?
	 A	 legnagyobb	 nehézségek	
az	 anyagi	 gondok,	 mert	 borzasz-
tó	 nagy	 veszteséget	 örököltem.	
2020-ban	több	mint	640	ezer	lejes	
mínuszt	 hagyott	maga	 után	 a	 régi	
vezetőség.	 Azon	 kell	 dolgozzak,	
hogy	ezt	a	veszteséget	a	lehető	leg-
rövidebb	idő	alatt	lenullázzam.	Kö-
rülbelül	 másfél	 évre	 van	 szükség	
erre.	Ezen	felül	annyi	munkát	kell	
vállalnom,	 hogy	 fedezni	 tudjam	 a	
költségeket.	Nem	szeretem	amikor	
a	cég	a	víz	alatt	lebeg,	hanem	sze-
retnék	fejlődést	és	biztonságot	biz-
tosítani.	
	 Egy	 másik	 nehézség	 az,	
hogy	 meg	 kell	 szoktatnom	 a	 kol-
légáim,	 hogy	 a	munkaprogram	 az	
munkaprogram	 és	 ez	 alatt	 az	 idő	
alatt	ne	végezzenek	személyes	fel-
adatokat,	 hanem	 azt,	 amit	 a	 cég	
keretén	belül	felvállaltunk	és	tuda-
tosuljon	bennünk,	hogy	egy	csapat-
ként	 kell	 dolgoznunk,	 hogy	 a	 cég	
előrehaladjon.	
3. Te vagy az első női igaz-
gatója a cégnek, mennyire jelent 
vagy jelentett ez hátrányt? 

	 Lehet,	hogy	először	voltak,	
akik	irigységgel	fogadtak	és	alábe-
csülték	 a	 képességeimet,	 de	 rövid	
időn	 belül	 elnyertem	 a	 kellő	 tisz-
teletet	és	elismerést	az	eddig	vég-
zett	munkám	miatt.	Nehéz	volt	az	
elején,	mert	azt	mondták,	hogy	ez	
férfimunka.	Mindenki	próbált	lebe-
szélni	engem.	Mondták,	hogy	nem	
fogom	bírni	 és,	hogy	 túl	hatalmas	
feladat	számomra.	Én	szeretem	azt,	
amit	csinálok,	és	jókedvvel,	figye-
lemmel,	odaadással	és	aprólékosan	
elvégzem	a	dolgom.	Mindenre	pró-
bálok	megoldást	keresni,	még	a	le-
hetetlenre	is.	

4. Milyen megvalósításaid 
voltak eddig?
	 Többször	tisztítjuk	a	parko-
kat	és	a	 játszótereket.	Nagyon	ke-
ményen	 rádolgoztunk	a	 sétatéri	 tó	
kitisztítására	és	feljavítására.	Több	
figyelmet	 fordítunk	 a	 Sóskútra.	
Úgy	 gondolom,	 hogy	 csak	 látszik	
a	városban,	hogy	jobban	odafigye-
lünk	az	emberek	igényeikre.	
	 Nem	 szeretnék	 dicsekedni,	
de	a	Nagypark	(Sétatér)	nem	nézett	
így	ki	az	elmúlt	tíz	évben.	Van	egy	
alkalmazottunk,	 aki	 csak	 a	 Nagy-
parkkal	 és	 környékével	 foglalko-
zik.	 Ha	 valamilyen	 panasz	 vagy	
figyelmeztetés	 beérkezik,	 legtöbb	
48	óra	alatt	megoldjuk,	nem	kell	rá	
hónapokat	várni.	Továbbá	van	egy	
nagyon	 jó	 építkezési	 csoportunk,	
az	ők	hozzájárulásával	sikerült	fel-
újítani	a	poliklinikát.	
	 Egy	 másik	 megvalósítá-
sunk	az,	hogy	két	hét	alatt	sikerült	
aszfalttal	 leburkolni	 tízezer	 négy-
zetméter	útszakaszt	a	városban.	

5. Sokat vagy kint terepen, 
mennyit számít ez?
	 Számít,	 mert	 a	 munkások	
nem	voltak	hozzászokva,	hogy	fo-
lyamatosan	 felügyelve	 legyenek	
és,	hogy	a	munkaprogram	az	mun-
kaprogram	legyen.	

Rotar Izabella munka közben/ fotó: Riti József Attila
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	 Nem	 szeretnék	 általánosí-
tani,	 de	 sokan	 a	 munkások	 közül	
úgy	 dolgoztak,	 hogy	 teljen	 a	 nap.	
Érzik	 azt,	 hogy	 figyelve	 vannak	
és	 jobban	 dolgoznak.	Nem	 kérem	
senkitől,	 hogy	 többet	 dolgozzon,	
azt	szeretném,	ha	a	8	óra	az	8	óra	
legyen.	 Megvan	 a	 szünetük,	 nem	
vesszük	 ezt	 el	 senkitől.	 Gondos-
kodunk	azon,	hogy	most	kánikulá-
ban	legyen	plusz	szünetük	és	vizet	
biztosítunk	 számukra.	 Ha	 nagyon	
sürgős	munkánk	van	és	többet	kell	
maradni,	akkor	természetesen	meg	
vannak	fizetve	a	túlórák.	
Az	emberek	visszaigazolták,	hogy	
nincs	 az	 a	 lézengés,	 és	 mindenki	
dolgozik.	 Próbáljuk	 beosztani	 az	
embereket,	hogy	ne	dolgozzon	ba-
rát	a	baráttal,	hogy	lássuk	ki	meny-
nyit	 dolgozik.	Volt	 olyan	 is,	 hogy	
egész	nap	kint	voltam	és	dolgoztam	
a	munkásokkal.	ilyen	volt	akkor	is	
amikor	a	Liviu	Rebreanu	úton	tisz-
títottuk	a	rózsasort.	

6. Mennyire kell, vagy meny-
nyire akarod megváltoztatni a 
munkafolyamatot?
	 Teljesen.	Már	dolgozunk	is	
rajta.	Azt	 szeretném,	hogy	az	 em-
berekben	 tudatosuljon,	hogy	mun-
kában	vannak,	és	a	munkaidő	alatt	
első	sorban	a	cég	érdekeit	képvisel-
jék.	Meg	voltak	szokva,	hogy	telik	
a	munkanap,	jön	a	fizetés.	Ezt	sze-
retném	teljesen	megváltoztatni.	
Szeretném,	 ha	 lenne	 egy	 jól	 ki-
dolgozott	heti,	havi	és	évi	progra-
munk.	Legyen	egy	kitűzött	célunk,	

amihez	el	kell,	hogy	jussunk.	

7. Hogyan viszonyulnak hoz-
zád a szamosújváriak?
	 Eddig	 a	 legtöbbször	 azt	
hallottam	vissza,	hogy	elég	szigorú	
vagyok,	de	nem	baj,	mert	van	 lát-
szata.	Rossz	visszajelzés	vagy	kri-
tika	nem	 igazán	 jutott	 el	 a	 fülem-
hez.	 Lehet,	 hogy	 van,	 de	 én	 nem	
hallottam.	 Ha	 van	 negatív	 kritika	
én	 szeretném,	 ha	 hozzám	 is	 eljut-
na,	hogy	lássam	hol	tévedek	és	mit	
lehet	javítani.	Ha	lesz,	akkor	elgon-
dolkodom	rajta.	

8. Milyen munka vár rátok az 
idén?
	 Nagyon	 sok	 zöldövezetet	
szeretnénk	 felújítani,	 új	 arculatot	
adni	a	városnak.	Első	sorban	gon-
dolok	 itt	 az	 úgynevezett	 központi	
övezetekre,	 pl.	 Lidl	 körforgalom,	
Dési	úton	lévő	virággruppok,	

kisparkok	a	Liviu	Rebreanu	utcán,	
a	Főút	melletti	zöldövezetek,	mint	
pl.	a	poliklinika	mellett.	Temésze-
tesen	 meg	 kell	 hagynunk	 virágos	
részeket	is.	
	 Mindent,	 amit	 én	 akarok	
az	a	polgármesteri	hivatallal	közö-
sen	lesz	megvalósítva.	Én	jövök	az	
ötlettel,	 elmegyek	 a	 polgármester-
hez,	 megmutatom	 neki	 és	 ő	 javít	
rajta,	ha	nem	tetszik	neki	az	erede-
ti	terv	és	így	születik	meg	a	végső	
döntés.	 Nem	 egyedül	 döntök	 mit	
kell	megvalósítani.	 Eddig	 hála	 Is-

tennek	jónak	tartották	az	ötleteimet	
és	elfogadták	őket.	Próbáljuk	elke-
rülni	 a	 túlzott	 virágültetést,	 mert	
olyan	 helyekre	 is	 ültettek	 virágot,	
mely	 nem	 igazán	 volt	 releváns.	
Ha	 egy	 rózsasorról	 beszélünk,	 ott	
rózsa	 legyen,	 nem	 sok	 csecsebe-
cse	 is	 mellette.	 Próbálunk	 színes,	
bokrosodott,	 könnyen	 karbantart-
ható	övezeteket	létrehozni,	melyek	
használhatók	legyenek.	
	 Nagyon	 sok	 visszajelzés	
volt,	mely	 szerint	 szerették	 volna,	
ha	Sétatéren	 pihenő	övezetek	 len-
nének,	mint	a	nagyobb	városokban.		
Eddig	nem	volt	meg	ez	a	lehetőség,	
de	most	a	városháza	jóváhagyta	és	
támogatja	 ezt	 a	 kezdeményezést.	
A	 kisparkot	 felszabadítottuk	 a	 két	
–	 három	 éve	 kiszáradt	 bokroktól.	
Ebben	partner	volt	a	polgármesteri	
hivatal	és	így	teljesen	más	arca	lett	
a	főtéri	kisparknak.	
	 Szeretném,	 ha	 augusztus	
1-től	 bevezetnénk	 a	 havi	 kétszeri	
szelektív	 hulladék	 gyűjtést.	Ha	 ez	
megvalósul	 és	 jól	 működik	 akkor	
év	 végére	 rátérhetünk	 a	 heti	 be-
gyűjtésre	is.	Dolgoznunk	kell	azon,	
hogy	 a	 tömbházaknál	 jobban	mű-
ködjön	a	szelektív	hulladékgyűjtés.	
Annak	 ellenére,	 hogy	 meg	 van	 a	
lehetősége	 a	 szelektív	 gyűjtésnek,	
még	is	össze	vissza	dobálják	a	sze-
metet.	Ehhez	egy	kicsit	rá	kell	dol-
gozzunk,	 ebben	 a	 helyi	 rendőrség	
is	 partner	 kéne	 legyen,	 jobban	 rá	
kéne	dolgozzanak	ők	is.
	 A	 múlt	 hétvégén	 volt	 egy	
találkozóm	 a	 környezetvédelmi	
miniszterrel	 és	 teljes	 támogatását	
fejtette	 ki,	 nyitott	 arra,	 hogy	 jobb	
platformokat	 tudjunk	 létesíteni	 és	
teljes	 mértékben	 megvalósuljon	 a	
szelektív	hulladék	gyűjtés.	Továb-
bá	 szeretném,	 ha	 embereinknek	
tudnánk	 biztosítani	 becsületes	 és	
tisztességes	 bérezést,	 mert	 most	
sajnos	vannak	nagyon	kis	fizetések	
is.	

ADP alkalmazottak munka közben fotó: Dragan Ovidiu polgármester
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Kis Lehel
Szentbenedek

Mállik	a	domb.	A	magasban
sóhajt	a	kút,	a	lakatlan,
tág	vendégszobák.
Zizzen	a	tornyon	a	széna-
fű,	s	perceg	egy	kicsit	még,	ha	
már	a	szú	se	rág.

Nem	jő	már	vissza	a	gólya,
a	romlás	ősi	bozótja	
itt	mindent	benőtt.	
Nincsen	itt	remény,	ha	volt	is;
Nem	áll,	csak	két	unikornis
a	kapu	előtt.

Egymással	szemközt	leülve
mi	járhat	szép	kőfejükbe’,
Istenem,	vajon?	
Leszálló,	esti	homályba
tekintnek	vacogva,	fájva,
jaj,	fájva	nagyon.

Szunnyad	a	gesztenyesor	már,
lent,	a	Szamosban	a	zsoltár
ritmusa	bágyad.
Bágyad	az	ég	is,	a	Hold	is;
Csak	az	a	két	unikornis
őrzi	a	várat.

Debreczeni Orsolya Katalin

A feketelaki titok
 A Téka Alapítvány összmű-
vészeti jellegű tábora az idén, egy 
év szünet után, újra összehozta az 
alkotni vágyókat. A VII. Feketela-
ki Összművészeti Tábor   negyven 
– 13 és 18 év közötti – gyerek, va-
lamint három önkéntes, illetve a 
megszokott előadók részvételével 
zajlott július 7-11 között. A kör-
nyező településekről és Magyaror-
szágról érkező diákok érdeklődve 
vágtak neki a titok tematikájú tá-
bornak.
	 Senki	 sem	 gondolta,	 vi-
szont	ez	a	tábor	vált	az	eddigi	leg-
intenzívebbé, habár	az	elején	még	
mindenki	meghökkent	 a	 nagy	 lét-
számtól.	Sajnos	a	meghirdetett	 je-
lentkezési	 időpont	 előtt	 zárolnunk	
kellett	 a	 listát.	 A	 félelem,	 mint	
utóbb	 kiderült,	 hiábavaló	 volt.	 A	
létszámnak,	 az	 egy	 évi	 kihagyás-
nak	köszönhetően	olyan	erő	szaba-
dult	fel,	mely	az	ottlét minden pil-

lanatát alkotássá alakította. Még	
a	 pihenés	 is	 aktívvá,	 interaktívvá	
alakult.
	 Az	 első	 este,	 a	 szokásos	
ismerkedés	 mellett,	 kialakultak	 a	
csapatok.	 Ez	 a	 négy	 csapat	Föld-
mérők, Kulcs, Gepidák, Zene-
kar	 mentoraikkal	 együttműködve	
teremtették	meg	 saját	mítoszaikat.	
A	 végeredmény	 négy	 kisfilm	 lett,	
mely	hamarosan	elérhetővé	válik	a	
világhálón	 is.	Ezeket	a	 táborlakók	
utolsó	este	meg	is	nézhették,	véle-
ményezhették.
	 Ahhoz,	 hogy	 az	 együtt	 el-
töltött	 idő	 minden	 pillanata	 mun-
ka,	 alkotás	 legyen	mindenképp	 az	
előadók	 szakmai	 tudása,	 a	 tábor	
iránti	 elkötelezettsége	 szükségel-
tett.	 Ezért	 köszönet	Albert Zsolt-
nak, Demeter Rékának, Farkas 
Györgynek, Gőbölös Gábornak, 
Márton Evelinnek.	 Általuk	 válik	
ez	 a	 tábor azzá, amivé kell,	 s	 el-
várjuk.
	 Jövőre	 ugyanitt	 várunk	
minden	érdeklődőt	egy	kis	laki	al-
kotásra.
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