
Kiss Lehel

Szól a Duduk élesen
Szól a Duduk élesen,
Fújja, Dikrán fújja.

Fújja szomjan, éhesen, Zsibbad 
már az újja.

Tu-tu-tú!
Dü-dü-dű!

Fújja Dikrán, fújja. 

Tapsolnak a gyerekek, 
Körbe-körbe járnak,

Homlokáról gyöngy pereg
Dudukos Dikránnak.

Tap-tap-tap!
Kop-kop-kopp!

Körbe-körbe járnak.

Szól a Duduk élesen,
Nem halkul a hangja.

Talán nem lesz vége sem…
Haj, Dikrán nem hagyja!

Ha-ja-jaj!
Ja-ja-jaj!

Holnap negyven napja!

duduk – az örmények jellegze-
tes, barackfából készült fúvós 
hangszere

(Megjelent az Örmény szönyeg 
című kötetben, Kriterion Könyvki-
adó, Kolozsvár 2019. A könyvet Er-
mone Zabel Martaian illusztrálta)
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Fodor Emőke

Évnyitó a Kemény 
Zsigmond Elméleti 

Líceumban és a szór-
ványkollégiumban

 Vasárnap délután ismét 
gyermekzsivaj töltötte meg a Téka 
Alapítvány udvarát. A szórványkol-
légium 117 diák előtt nyitotta meg 
kapuját. Idén más volt az indulás, a 
járványügyi előírásnak megfelelő-
en. Külön volt az évnyitó az általá-
nos iskolás és középiskolás diákok 
számára, mindenkit előzően meg-
vizsgált egy asszisztensnő. A 32 
településről érkezett diákot a Téka 
Szórványkollégium alkalmazottai 
fogadták, köszöntötte őket Rariga 
Imola, a kollégium igazgatója. Rö-
vid köszöntőjében bíztatta a diáko-
kat, hogy kövessék kitűzött céljaik, 
és biztosította affelől, hogy a kol-

légium munkaközössége támogatja 
őket. Ezt követően a diákok elfog-
lalták szobáik.
 Hétfőn délelőtt fél 11-kor 
kezdődött a tanévnyitó ünnepség 
a Kemény Zsigmond Elméleti Lí-
ceumban. A szamosújvári gyere-
kek, a Téka Szórványkollégium és 
a környékről ingázó diákok képezik 
Mezőség legnagyobb szórványisko-
lájának közösségét. Idén 455 diák 
számára biztosít anyanyelven való 
oktatást az intézmény. 
 A Kemény Zsigmond Elmé-
leti Líceum idén új igazgatóval in-
dul. Kulcsár Melinda fizikatanárnő 
vette át az intézmény vezetését. Elő-
ször ő szólt a diákokhoz, pedagó-
gusokhoz. Megköszönte elődeinek 
munkáját és jótanácsait, a Téka Ala-
pítványnak a segítséget. Üdvözölte 
az új és régi diákokat egyaránt, kö-
szöntötte a részt vevő előkészítősök 
szüleit is.
 “Együtt erős intézményt tu-
dunk formálni iskolánkból. Csak 



I. (új) évfolyam                          3. szám/2021 szeptember

2                 Szamosújvári Közlöny

így tudunk előre haladni, hiszen 
az iskola egy olyan egység, amely-
ben tanár, diák, szülő és közösség 
kell megteremtse azt a harmóniát, 
amelyre gyermekeinknek nagy szük-
sége van ebben a bonyolult, feszült-
ségektől terhes világban.”- bíztatta 
a jelenlevőket az új iskolavezető. 
 A következőkben Balla Fe-
renc, megyei RMDSZ tanácsos, 
aki egyben szülő is, köszöntötte az 
egybegyűlteket, sok erőt, mosolyt, 
kitartást kívánva. Szamosújvár pol-
gármestere, Dragan Ionel Ovidiu 
és Barbos Vlad városmenedzser 
képviselték a tanévnyitón a város-
vezetést. A polgármester úr sikeres 
tanévet kívánt a tanári karnak és di-
ákoknak egyaránt. 
 A Téka Alapítvány isko-
lánk alapítója és legfőbb partnere, 
támogatója. Balázs-Bécsi Enikő, 
az intézmény gazdasági igazgatója 
türelmet és kitartást kívánt a jelen-
levőknek. Rotar Izabella, a helyi 

RMDSZ nevében szólt, ő is röviden 
beszélt, mint a jelenlevők többsége, 
s beszédében kitartást, türelmet kí-
vánt a közösségnek és támogatásuk-
ról biztosította a Kemény Zsigmond 
Elméleti Líceum közösségét. 
 Isten áldását kérte az isko-
lára Vajda Dániel református és Kis 
Lehet baptista lelkipásztorok. A sze-
retet törvényét betartva könnyebben 
átvészeljük a jövő bizonytalanságát, 
bíztatták a jelenlevőket. 
 Kedves és várt mozzanat 
az előkészítő osztályosok számá-
ra az iskolanyakkendők átadása. A 
tanítók egyenként szólították ki a 
kicsiket, akik  jelképesen a közös-
ség részeivé válnak, a nyakkendők 
által. Az elemisek közt minden név 
után suttogás, mosoly, összekacsin-
tás volt a reakció, hiszen testvérek, 
unokatestvérek, szomszédok és ovis 
ismerősök érkeztek közénk, akikre 
majd vigyázni fognak és akikkel 
folytathatják a játékot. A pedagógu-

sok csodálkoztak, hogy hihetetlen, 
már ők is iskolások, pedig tegnap 
még olyan kicsik  voltak, ma már 
büszkén viselik a nyakkendőt. 
 A kezdő osztályt indító pe-
dagógusok szimbolikusan közvetí-
tik elköteleződésük iskolánk mel-
lett, a szalagfonás mozzanatával. 
József Attila, Kertész leszek című 
versének megzenésített versének 
ütemére a hat pedagógus a színes 
szalagokat felfonta majd az igaz-
gatónő asztalára helyezte. Kulcsár 
Melinda igazgató felolvasta az új 
tanítók és osztályfőnökök névsorát, 
majd minden osztály a termébe vo-
nult. 
 Nagyon jó volt találkozni a 
diákokkal, akik szemében minde-
nek ellenére ott csillogott a viszont-
látás öröme, a tudásvágy, a játékos-
ság. Ezek azok a titkos összetevői a 
pedagógusi munkának, melyekből a 
legtöbbet merítünk. Amiért nagyon 
várjuk a holnapot, minden nap. 

Interjú

Kulcsár Melinda - Ilona - 
igazgató 2021  

 1. Készültél, tervezted, hogy 
igazgató leszel?

 Készülni? Szerintem soha 
nem vagyunk felkészülve az éle-

tünk során megjelenő kihívásokra, 
hiszen annyi új helyzet, annyi új le-
hetőség van a világban, amire nem 
tudunk azonnal reagálni. Számomra 
ez egy nagy kihívás, melynek remé-
lem fokozatosan eleget fogok tenni, 
át fogom látni a munkát, a felada-
tokat és megtalálom magamban a 
megfelelő bölcsességet és tudást 
ahhoz, hogy ezeket a feladatokat 
méltósággal elvégezzem.  
 Tervezni? Még a legme-
részebb álmaimban sem gondol-
tam, hogy valamikor ezt hozza elő 
számomra a sors. Egyáltalán nem 
terveztem igazgató lenni. 24 éves 
pályám első szakaszában ez nem 
is kínálkozhatott lehetőségként, 
ugyanis egy többnyire román kö-
zösségben működő magyar tagoza-
tos tanár erre gondolni se mert. Ké-
sőbb, a Kemény Zsigmond Elméleti 
Líceum falai között akadtak nálam 
elhivatottabbak erre a feladatra.
Hosszas beszélgetések előzték meg 
ezt a döntést, melyet nagyon nehe-

zen hoztam meg, de bízom benne, 
hogy nem elsietett (téves) döntés 
volt. A kollegáim erre a feladat-
ra alkalmasnak találtak, bizalmat 
szavaztak nekem, én pedig esélyt 
adtam magamban azoknak a képes-
ségeimnek, amelyek közelebb vi-
hetnek a sikeres munkához.
 Ha Isten ezt bízta rám, segít-
ségével tovább viszem.

 2. Mi volt a döntő érv, ami-
ért elvállaltad az igazgatói felada-
tot? 
 Sokszor hallottam, hogy az 
igazgatói feladat nem egy olyan 
munka, amely során mindent az iro-
dából kezelünk. Kollégák, diákok, 
alkalmazottak és felettesek irányá-
ból érkező problémákra kell megol-
dást találni. Jó szervezőkészséggel 
megáldott embernek vallom ma-
gam, az operativitás, a megoldásra 
való törekvés, a következetes és ki-
tartó munka mellett a pontosságot 
nagyra értékelem.  Akik velem

Kulcsár Melinda / fotó: Riti József Attila
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dolgoztak eddig azt hiszem látták, 
hogy soha nem zárkóztam el a mun-
kától. A munkabírásomban pedig 
nagyon bízom.
 A kollégák bizalma, a volt 
igazgatóink Timsa Ildikó és Pap 
György Attila bizalma, a családom 
támogatása sokat segített a döntés-
hozatalban. 
 Az előző igazgatók, a kol-
legák és a Téka Alapítvány so-
kat dolgoztak és harcoltak, hogy 
a szórványból és Szamosújvárról, 
a modern és korszerűen felszerelt 
intézményünkbe érkező diákoknak 
a legjobb tudást biztosítsuk, hogy 
sikeresen leérettségizzenek és to-
vább tanulhassanak. Ezt a munkát, 
amit most rám bíztak ugyanebbe az 
irányba haladva szeretném folytat-
ni.
 Ez volt a döntő érv. Iskolánk 
a környék egyik infrastrukturálisan 
legkorszerűbb intézménye, viszont 
csak jó szervezéssel lehet sikereket 
elérni, és tartalommal megtölteni 
a formát. Ez a közös cél késztetett 
arra, hogy elvállaljam a rám bízott 
feladatot.

 3. Mi az, amit biztos tovább 
viszel a régi iskolai menedzsment-
ből?

 A tanári kar bíztatása a szak-
mai fejlődésre, továbbképző tanfo-
lyamok elvégzése által.
 A címzetes tanár - tanító 
csapatot megtartani, sőt bővíteni.
 A tanárok - tanítók támoga-
tása az I-es fokozat és doktori cím 
megszerzésére.
 A tanári kar támogatása, 
erős közösséggé formálása.
 A modern technológia maxi-
mális felhasználása.
 A digitális oktatáshoz szük-
séges platformok megtartása.
 A pálya kezdetén lévő taná-
rok felkarolása és támogatása.
 A diákokkal való állandó 
kapcsolattartás, osztályfőnökök, ta-

nítók és diáktanács segítségével
 Partneri kapcsolatok folyta-
tása.
 4. Mik a terveid? Mi az 
első lépés ez irányban?

 Egyelőre úgy érzem meg 
kell szokjam az adott helyzetet, ta-
nulnom és fejlődnöm kell. Úgy ér-
zem bizonyítanom kell, hogy meg-
állom a helyem, mert ezáltal fogom 
azok bizalmát is megnyerni, akik 
még nem eléggé ismernek.  

Terveim: 
 A szintek között: gimná-
zium és líceum között több közös 
programot megvalósítani.
 A tanárok és tanítók között 
megerősíteni a kapcsolatot és a köz-
reműködést.
 Szolgálatos tanárként, sokat 
voltam szünetben is a diákok között, 
ezt tovább is szeretném folytatni.
 Digitális napló bevezetése.
 A digitális oktatáshoz szük-
séges platformok bővítése.
 Újabb oktatási programok 
biztosítása.
 Újabb partneri kapcsolatok 
létesítése.
 Még jobb kimeneti (képes-
ségvizsga, érettségi) eredmények 
elérése.
 Az iskola hírnevének a meg-
erősítése.

 5. Mennyire változtatnád 
meg az iskola életét?

 Első naptól kezdve nagyon 
jól éreztem magam az iskolában. 
Mindig lelkesen jöttem a diákok 
és kollégák közé. Szerettem velük 
dolgozni. Hatalmas öröm volt szá-
momra mikor láthattam, hogy évről 
- évre sikeres és gyakran jobb ered-
ményeket érnek el diákjaink a vizs-
gákon, a versenyeken, könnyen el-
helyezkednek az egyetem elvégzése 
után is.
 Az iskolán kívüli tevékeny-

ségeken láthattam a diákok sok-
színűségét és összetartozási vágyát. 
Ezeket nem szeretném megváltoz-
tatni.  
 Nagy változásokat nem sze-
retnék csak továbbá erősíteni az 
alapokat, melyeket eddig is közösen 
tettünk le.
 A mostani járványhelyzet 
miatt nem is sokat tudnánk változ-
tatni, de ha ezen is túl leszünk az 
igények szerint biztos változtatni 
fogunk bizonyos dolgokat. 

 6. Mit üzensz a kollégák-
nak? Mit a diákoknak?

 Először is nagy köszönettel 
tartozom azoknak, akik bizalmat 
szavaztak nekem és már most az 
elején látom, hogy törekednek segí-
teni és a kéréseknek pozitív hozzá-
állással válaszolni. 
 Megígérem, minden tőlem 
telhetőt megteszek ahhoz, hogy jól 
menedzseljem az intézményt és jó 
kapcsolatot teremtsek a kollégák-
kal, a diákokkal, a szülőkkel és az 
egész szamosújvári, illetve kör-
nyékbeli közösséggel. 
 A Téka Alapítvány munka-
társait is munkatársaimnak tekin-
tem és biztos vagyok abban, hogy 
továbbra is együtt fogunk dolgozni 
és fejleszteni közös kincsünket: az 
iskolát.
 A diákoknak tovább is ren-
delkezésükre állok és bíztatom őket, 
használják ki maximálisan, amit az 
iskola és a tanári kar nyújt nekik, is-
kolai vagy iskolán kívüli tevékeny-
ségek során.
 Szükségem lesz mindenki 
segítségére, mert csak együtt tudjuk 
elérni közös célunk: a szamosújvá-
ri és szórványból származó diákok 
közös iskoláztatását, tanítását, ne-
velését és iskolánk hírnevének meg-
alapozását. 
 Ugyanakkor vallom Antoine 
de Saint Exuperyval együtt, hogy
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„Ha hajót akarsz építeni, ne dobold 
össze az embereket, hogy fát gyűjt-
senek és ne adj nekik feladatokat. 
Inkább tanítsd meg nekik hogyan 
vágyakozzanak a tenger mérhetet-
len végtelensége iránt.” 
Célom az, hogy az iskola tanári kö-
zösségéből olyan csapatot hozzak 
létre, amely felismeri, hogy közö-
sen dolgozni jó, felismerje a munka 
és a kötelességtudat fontosságát, de 
ne kényszerből, hanem meggyő-
ződésből dolgozzon. Remélem jó 

minta leszek számukra ebben a te-
kintetben.
 7. A lehető legnehezebb 
periódusban, a Covid-19 járvány 
okozta bizonytalanságban vetted át 
az iskola vezetését. Hogy indul idén 
a tanév iskolánkban?
 Senkinek nem könnyű ez a 
periódus: diáknak, szülőnek, tanár-
nak és vezetőnek egyaránt nagy ki-
hívás. A hosszas online tanítás után 
mindenki nagyon várta a fizikai je-
lenléttel történő tanítást. 

 Idén iskolánkban a taní-
tás 440 diák számára kezdődik. A 
Covid -19 járvány helyzetre előírt 
szabályokat betartva kezdhették el 
diákjaink a 2021-2022-es tanévet. 
Fontos számunkra mindnyájunk 
egészsége.
 Nagy öröm volt számomra, 
amikor az első iskolai napon min-
den diák jelen lehetett az évnyitón 
és lelkesen léptek be osztályterme-
ikbe. Remélem ez hosszas ideig így 
is marad. 

Óvoda

Márkosi Katinka

Úgy érezzük, vannak 
még csodák…

 A szamosújvári Sünike óvo-
da idén új ruhát öltött. Intézmé-
nyünk 2007 óta várt felújításra, ami 
különböző okok miatt sajnos min-
den évben elmaradt.
 2021 június 23 – án felbuk-
kant újra a remény csírája, ugyanis 
ezen a napon a szamosújvári 

RMDSZ tanácsosai kezdeményezé 
sére egy olyan kerekasztal beszél-
getésre került sor, ahol felvázolhat-
tuk intézményünk gondjait, amikre
sajnos önerőből nem sikerült meg-
oldást találni. Tanácsosaink továb-
bították felmerülő gondjaink a Pol 
gármesteri Hivatal felé.
 A nyári vakációban megtör-
tént a csoda…
 Tantermeinkben meszelésre 
került sor. Ez még az idén sem tör-
tént volna meg az RMDSZ tanácso-
sok (Balázs-Bécsi Katalin-Enikő, 

Bihari Levente, Molnár Tibor) és 
a polgármesteri hivatal segítsége 
nélkül, ugyanis az idénre csak a fo-
lyosót és a kapu alatti falat tervezte 
felújítani az óvoda.
 Munkánkat ezentúl meg-
könnyíti a mosogatógép, a mosógép 
és az új porszívó is, amit kérvényez-
tünk és sikeresen meg is kaptuk. 
Sikerült a reggeli és ebéd elhoza-
talát is elintézni, amiben eddig, hat 
éven keresztül, a szülők és a Téka 
Alapítvány voltak segítségünkre.
 Következő nagy tervünk az 

udvar megszépítése. Ez a folyamat 
is elkezdődött, ugyanis a Téka Ala-
pítvány és a helyi tanácsosok jó-
szántukból és saját erőből segítettek 
a külső fal díszítésében és a bejárati 
rész megszépítésben.
 Köszönjük ezáltal a sza-
mosújvári RMDSZ tanácsosainak, 
a Téka Alapítványnak és a Polgár-
mesteri Hivatalnak a támogatását és 
segítségét !

Sünike óvoda 

Olvassa online is a Szamosújvári 
Közlönyt. Olvassa be telefonjával a 

kódot!
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Szabó Ildikó 

Hívogat az óvoda
 Újult erővel és pozitív hoz-
záállással vágtunk neki az új tan-
évnek, bízva abban, hogy ez köny-
nyebb, kevesebb online oktatással 
fog zajlani. 
 Az elmúlt tanév tapasztala-
taira gondolva szomorúság, elkese-
redés tör rám, ami az online oktatást

 illeti. Tevékenységek közben a pici 
óvodások társaikat keresték a ké-
pernyők előtt és szomorúan kérdez-
gették tőlünk, hogy mikor jöhetnek 
már az óvodába, mikor találkozhat-
nak már velünk és társaikkal. Persze
voltak szép pillanatok is, amikor 
közösen mondókáztunk, kézimun-
káztunk, rajzoltunk, számoltunk és 
próbáltuk egymást felvidítani, bá-
torítani, hogy minden jóra fordul. 
Rendszeresen küldtek videófelvé-
teleket arról is, hogyan alkotnak 

otthon, hogyan készülnek a bar-
kácsmunkák, illetve a verstanulás 
eredményét és a szavalatokat is 
megosztották velünk.
 Tanévkezdés előtt az 
RMDSZ helyi tanácsosai évkezdő 
csomaggal támogatták az Elvará-
zsolt Házikó Óvoda magyar cso-
portjait. Látogatásuk során elbe-
szélgettünk arról, hogy fontosnak 
tartjuk az együttműködést és a köl-
csönös támogatást.
 A jelenlegi közép- és nagy-
csoportos gyerekek szüleivel már 
találkoztunk, óvodánk udvarán 
szerveztük meg a tanévnyitó szülői 
értekezletet, ahol baráti hangulatban 
folyt a beszélgetés. Tudomásukra 
hoztuk a belső szabályzat fontos be-
tartását, közösen megbeszéltük és 
eldöntöttük a következő tanévre az 
opcionális tantárgyat, beszéltünk az 
óvodaprogramról és partnerkapcso-
latról. 
 Azt gondolom, ha elnyerjük 
a leendő szülők bizalmát, szabad az 
út afelé, hogy az óvoda a gyermek 
szeretett fészkévé váljon. Az óvo-
dás szívesen jöjjön, a szülő szívesen 
hozza, mi pedig örömmel és boldo-
gan fogadjuk.

Elvarázsolt Házikó óvoda

Kultúra
Fodor Emőke

Gyerekprogramok
 A Téka Alapítvány immár 
25 éve városunk művelődésének és 
oktatásának meghatározó intézmé-
nye. Gyerekek számára heti rend-
szerességgel szerveznek tevékeny-
ségeket, illetve nyári táborokban is 

gyakorolni lehet a kézműves techni-
kákat, zenét, táncot.
 Októberben, az Évadnyitó 
rendezvénysorozatot követő héten 
indulnak a heti tevékenységek.
Eleimsek számára agyagozás, 
gyöngyfűzés, illetve hangszerok-
tatás (népi hangszerek-hegedű). A 
népdal és néptáncoktatás a járvá-
nyügyi helyzet miatt szünetelt, a 
lehetőségek függvényében újrain-
dítják. 
 Az általános és középiskolá-

sokat néptáncoktatás (Kiskaláka és 
Kaláka együttesek keretében) illet-
ve népi hangszeroktatás várja. 
Felnőttek számára havonta egy 
hétvégén korongozás, illetve tűz-
zománcból való alkotásra van lehe-
tőség. Az alapítvány Facebook ol-
dalán hirdeti a változásokat, illetve 
a különleges alkalmakat. 
 Érdeklődni Egri Hajnalnál, 
a Téka Alapítvány művelődési igaz-
gatójánál lehet. 
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Queens Dancing ma-
zsorettek nyara

 A sok-sok nyári próba után 
mindannyian izgalommal vártuk az 
indulást. Augusztus 25-én, szerdán 
reggel nyolckor elindultunk Észak- 
Macedóniába. Félúton megálltunk 
Temesváron egy éjszakára, ahol 
mindenki kipihenhette magát. Haj-
nali ötkor pedig folytattuk utunkat 
Macedónia felé. Egy egész napos 
utazás után végre megérkeztünk, 
Ohrid városába. Másnap kirándu-
lással indult. Körbejártuk a város 
történelmi részét és délután pedig 
elkezdődött a mulatság. 
 Parádéval kezdődött a fesz-
tivál, a hoteltől a színpadig. Először 
egy horvátországi néptánccsoport 
lépett fel. Őket követte egy hor-
vátországi kórus, akik után Tan-
ja és Tanja kétszemélyes együttes 
következett, szintén Horvátország-
ból. Következőként a Varázslatos 

Gyerekkórus énekelt. A kórus után 
pedig a mi csapataink következtek. 
Elöször egy duóval kezdtük, amit 
Denisa Muza és Medea Bob adott 
elő, utánuk pedig Ria Vig és Delia 
Petean táncolt.  A páros produkció  
után a 8-11éves lányok  foglalták 
el a színpadot, és Melisa Berci is 
előadta szólóját. A szóló után a 12-
15 évesek táncoltak, akik után Me-
lisa és Carla Sabo is fellépett. Őket 
követően Narcisa Morariu és Rena-
ta Benko duójukat táncolták el. A 
duó után a legnagyobb csapat a 15+ 
éves lányok következtek. A fellépés 
után visszamentünk a szállásra, s 
vacsora után lefeküdtünk. Másnap 
reggeli után tizenkét órakor elin-
dultunk az ohridi tó egyik partjára, 
hajóval, ahova egy óra alatt értünk 
oda. Ott megnéztünk a várat, utána 
pedig fürödtünk a tóban. Fél hatkor 
pedig visszaindultunk. 
 Következő nap, szabad nap 
volt ezért körbejártuk a központot. 
Vacsora után a lányok és a szülők 
egy tortával lepték meg a szülina-
posokat Alexandra Milasant, Delia 

Peteant meg engem. Másnap regge-
li után pedig hazaindultunk, Temes-
váron pedig újra megpihentünk, és 
onnan Dévára indultunk megnézni a 
várat, ahonnan egyenesen hazamen-
tünk.
 Nyolcadik éve táncolok a 
Queens Dancing mazsorettcsapat-
ban. Számos fellépésünk volt, sok 
versenyt nyertünk. Franciaország-
ban, Szerbiában, Szlovéniában is 
voltunk. 2016-ban Prágában a csa-
pat hetedik helyezett lett, majd a 
2019-es franciaországi európai baj-
nokságon több díjat nyertünk: első 
díj duó (junior kategória), első díj 
duo (senior kategória), harmadik 
díjas lett a kadett csapat és a csapat-
versenyben másodikak lettünk. 
 Az edzőnk, Andreea Sabo 
lelkesen vezeti az 5 korosztályból 
álló csapatot és szeretettel várja az új 
lányokat is. Négy éves kortól lehet 
pompomozni. A csapat Facebook 
oldalán Majoretele QueensDancing 
Asociatia Sportiva Invictus Gherla 
illetve a következő telefonszámon 
lehet jelentkezni: 0758043594. 

Fodor Emőke

VI. Népzenetábor
 A Téka Alapítvány kis ze-
nészeinek várva-várt táborára idén 
Szamosújváron került sor. Az időjá-
rás miatt a Feketelaki Táborközpont 

helyett a Téka Szórványkollégium-
ban alhattak a gyerekek, ami külön 
élményt jelentett. 
 A táborban 29 gyerek volt, 
ők tanév közben hangszeroktatás-
ban és népdaloktatásban vettek 
részt. Nagyobbrészt hegedűn játsza-
nak, de természetesen brácsások és 
bőgősök is jelen voltak, hiszen így 
teljes a népi zenekar. A népdalosok 
külön csoportban tanultak. Az aug 
31-én kezdődő tábor nagyrészét a 
hangszer és énekpróbák tették ki. 
De színesítette a programot a kéz-
műves tevékenység, közös népda-
loktatás és zenélés is. 
Esténként mezőségi falvak adatköz-
lőitől tanulhattak a gyerekek. Ked-
den este a buzai Eke Mária énekelt 
a diákoknak, illetve velük együtt. 
Szerdán Hideg Anna néni elmondta 
A szegény legény álma című mesét, 
illetve énekelt ismert és kevésbé 

ismert füzesi népdalokat. Csütörtö-
kön a palatkai Codoba zenészcsalád 
negyedik (Florin) és ötödik (Flori-
nel és Marius) generációjának tagjai 
mutatták be zenei repertoárjuk egy 
részét, a mezőségi táncdallamokat, 
majd közös zenéléssel folytatódott 
az este. 
 Minden estet jó hangulatú 
táncház zárta a napot, közös tánc, 
zene, ének kovácsolta össze a csa-
patot. 
 A hegedűt Szabó Bence és 
Miklósi Hunor tanította, Szakács 
Kristóf a brácsát és bőgőt, Szabó 
Boglárka a népdalt.  A kézműves 
foglalkozásokat Egri Hajnal és 
Molnár Erika vezették.  
 A rendezvény nagyon ked-
velt a gyerekek körében, mondásuk 
szerint elrepült e négy nap, nagyon 
várják a hangszerórákat és a jövő 
évi tábort is. Támogató: NKA.

VI. Népzenetábor / Fotó: Téka Alapítvány
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XXV. Nemzetközi 
Néptáncfesztivál

 A szamosújvári Téka Ala-
pítvány számos rendezvény házi-
gazdája, szervezője, melyek az idő 
rostáján kihulltak, átalakultak, vi-
szont számos sikeres rendezvény 
jubiláló kiadását szervezik. A Nem-
zetközi Néptáncfesztivál egyike az 
első nagyrendezvényeknek, a meg-
alakult néptánccsoport a saját fellé-
pései után meghívta azon csoporto-
kat, akikkel jó volt közösen mulatni, 
azonos értékrend szerint szervezték 
belső rendjük. Majd fokozatosan 
alakult ki az főtéri nagyrendezvény, 
számos kísérő programmal. 
 E sikeres rendezvénynek tavaly lett 
volna a 25. kiadása. Idén is rendha-
gyó módon, május helyett augusz-
tusban került megrendezésre. 
Az időjárás változása is befolyá-
solta a rendezvényt, de a sárga kód 
ellenére majdnem minden program-
pontot sikerült időben megtartani. 
 Pénteken az eső miatt a be-
tervezett kézműves foglalkozás el-
maradt, de a várva-várt Prücskök 
játszóházát sikerült megtartani. Ka-
tona Annamária óvónő a színpadra 
hívta fel a legapróbb táncosokat,

 akik az Ördöngös zenekar együtt-
működésének is köszönhetően cso-
dás élmény részesei lehettek. Eköz-
ben a szülők és érdeklődők a péntek 
délelőtt óta zajló kézműves vásár-
ban nézelődhettek, vásárolhattak. 
 Hat órára már kiderült az 
esőfelhők is elvonultak s újra nép-
zenétől lett hangos Szamosújvár 
főtere. Elsőként a helyi Kiskaláka 
Néptánccsoport lépett fel, felcsí-
ki táncokat adtak elő. A szentgáli 
(Magyarország) csapat egyike a 
rendszeres fellépőinknek. A Szű-
rös Táncegyüttes szentgáli táncokat 
táncolt, Bodor Dezső Károly ko-
reográfiája alapján. A körtvélyfáji 
Nagy Bokréta Néptánccsoport elő-
ször járt Szamosújváron, ők vajda-
szentiványi táncokat mutattak be, 
őket a csíkszentdomokosi Zivatar 
követte marossárpataki táncokkal. 
Magyarországi terstvértelepülé-
sünk, Aba tánccsoportja jobbágytel-
ki táncokkal örvendeztette a közön-
séget, majd a helyi Dansatorii de pe 
Somes iklódi táncait láthattuk. Sán-
dor Csaba Lajos csíkszentdomokosi 
és balánbányai tanítványai, a Zá-
porozók, Prücskök és Ördögborda 
-felcsíki táncokat jártak. A táncbe-
mutatót a helyi Kaláka Néptánc-
együttes magyarlónai koreográfiája 
zárta, melyet Könczei Csongor és 
Vincze Júlia tanított. 

  Ezt követően a részt-
vevők bevonultak az impozáns főté-
ri örmény katolikus székesegyház-
ba, melynek történelmi falai teret 
adtak egy csodálatos régizene kon-
certnek, melyet Sebestyén Márta és 
Andrejszki Judit felemelő hangja 
töltött be. Janus Pannonius meg-
zenésített versetől egészen a népi 
gyermekjátékok feldolgozott válto-
zatáig, hazai és külföldi dallamo-
kat hallhatott a népes közönség. Az 
angyali hangokat számos hangszer: 
furulya, dob, orgona, csemballó 
kísérte elősegítve a dallamok még 
korszerűbb előadását.
 A fesztivál első napja 
táncházzal ért véget. Szombaton, 
11 órától a Hayak kávézó teraszán 
került sor Dr. Székely Melinda előa-
dására. Az előadó helyi magyarta-
nár, a Sapientia Tudományegyetem 
oktatója is egyben, de édesanyjával 
együtt varróműhelyt is működtet, 
ahol népviseleteket, népies ruhákat 
is varrnak. Viseletek a színpadon 
című vetítettképes előadásában fő-
ként a széki viseletet ismertette, de 
számos hasznos tanács hangzott el 
a színpadi ruhák választását illető-
en. Javasolta a táncosoknak, hogy új 
tánc tanulásakor látogassák meg a 
falut, ahonnan a gyűjtés származik, 
beszélgessenek el a helyi emberek-
kel, hisz a viselet az ők értéktudatát 
tükrözi. Mivel sok fiatal táncos volt 
a hallgatóság sorában, Székely Me-
linda rávilágított arra is, hogy nem a 
mai szemléletmód érvényesül a vi-
selet darabjainak kiválasztásakor: a 
most divatos fekete a hagyományos 
falvakban az idősek viselete volt.
Kihangsúlyozta a dokumentáció 
fontosságát, számos kiadványt is 
javasolva a hallgatóságnak. Szemé-
lyes anekdotákkal, szemléletes pél-
dákkal hívja fel a figyelmet az igé-
nyes színpadi ruházat fontosságára. 
 A főtér 17 órakor népesült 
be újra, amikor a legkisebbek Eszes 
Gyurka és az eszmók meséjét hall-
hatták Benkő Éva előadásában.

Kaláka / fotó: Riti József Attila
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A Folker együttes hangulatos mold-
vai zenéje csodálatosan követte a 
mese vonalát, a gyerekeket, de a na-
gyobbakat is elvarázsolt az interak-
tív meseszövés. A délutáni gálamű-
sort a szamosújvári népzeneiskola 
diákjainak muzsikája kezdte,okta-
tóik Miklósi Hunor, Szabó Bence, 
Szakács Kristóf. Az abai  Sárvíz 
Néptánccsoport jobbágytelki tánco-
kat mutatott be, koreográfusai Gő-
bölös Gábor és Tombor Bea. Ismét 
láthattuk a Zivatar Néptáncegyüttes 
marossárpataki összeaállítását, Fa-
zakas János tanítványainak előadá-
sában. A szentgáli, körtvélyfáji cso-
portok után az abai Antal István és 
Huszti Péter ádámosi összeállítása 
következett. Cserey Both Zsuzsa és 
Tamás Szilárd szamosújvári tanít-
ványai, a Kiskaláka, előbb a felcsí-
ki koreográfiát táncolták el majd a 

balánbányai és csíkszentdomokosi 
táncosokkal együtt is jártak egy kö-
zös felcsíki rendet. A Dansatorii de 
pe Somes szamosmenti táncokkal 
lépett fel, majd a Kaláka együttes 
magyarlónai táncrendjével ért véget 
a főtéri szabadtéri táncbemutató. 
 Az utolsó programpont a 
Kemény Zsigmond Elméleti Lí-
ceum udvarán megrendezett kon-
cert volt. A Rendek között, vonók 
mögött - népzenész sorsok a XXI. 
Századból címet viselő produkci-
óban tíz fiatal zenész mutatja be 
másként a népzenét. „A népzene 
nem koncertzene.” -így kezdődik a 
bemutatkozásuk. S valóban a rend-
hagyó élmény során betekintést 
tehetünk a felvidéki népzenébe, a 
gyerektáncházak világába, illetve 
az éjjeli mulatozás ferde tükrét is fe-
lénk nyújtják. Ugyanakkor megcsil-

lan a kalotaszegi zene sokszínűsége, 
a zenészek tehetsége és kreativitása 
is. „Mi történik két táncrend között? 
Milyen az élet a vonó mögött?” Ezt 
mutatták be a feketeinges zenészek, 
jó hangulatot teremtve, előkészítve 
a késő éjszakába nyúló táncházat is. 
 Jó volt ismét találkozni, éne-
kelni, táncolni- közösségben lenni- 
úgy, mint 25 éve minden fesztivá-
lon. Bár a folyamatos változások, 
a napi hírek nem biztatóak, ezek a 
megélt találkozások erőt adnak a 
tervezéshez, a lehetőségek keresé-
sére, hiszen az értékrend 25 éve 
nem változott.  
A rendezvény partnere a Szamosúj-
vári Polgármesteri Hivatal, támoga-
tók a Hagyományok Háza, a Csoóri 
Sándor Alap és az Nemzeti Kulturá-
lis Alap.

Fodor Emőke

Népmese napja a Ke-
mény Zsigmond Elméleti 

Líceumban
 Iskolánk elemi tagozatán 
immár hagyománnyá válik a ma-
gyar népmese napjának megünnep-
lése. Idén mesés héttel ünnepeltünk, 
hiszen rég adódott közös ünneplési 
lehetőség. 
 Hétfőn kezdődött a Népme-
sei tárgyak nevezetű kiállítás össze-
állítása, mely csütörtökig folyama-

tos volt. Hihetetlen kincsek kerül-
tek elő a gyerekek otthonaiból- kor-
só, kondér, gyűszű, fokos, mozsár, 
orsó, guzsaly, tarisznya- de hoztak 
derelyevágót, stoppolófát, rostát 
és sok-sok csodát. A derelyevágót 
minden gyerek pizzavágóként hatá-
rozta meg, míg a tarisznya helyett a 
zacskó, plásza és minden megneve-
zés játszott. Köszönjük a szülőknek 
a hatékony együttműködést. 
 Naponta az osztálytanítók 
felolvastak egy-egy mesét, majd 
erről egy összefoglaló játékos fel-
adatlapot kaptak, amit csoportosan 

vagy egyénileg oldottak meg. A har-
madik és negyedik osztály bábozás-
sal, illetve dramatizálással jelenített 
meg ezek közül kettőt, óriási sikert 
aratva kisebb társaik körében. 
 Csütörtök reggel álruhás 
vándorszínészek (vállalkozó szelle-
mű kollégák) járták az osztályokat, 
elmesélték hogyan járt a szegény 
ember a kutyácskával, s megkérték 
a gyerekeket, hogy rajzban, írásban 
folytassák a mesét. Nagyon ötletes 
megoldások születtek, nem marad-
tak éhesen a szegény ember gyere-
kei.
 Csütörtökön délután kézmű-
veskedtünk, a Szamosújvári Kéz-
művesek Egyesülete illetve a Téka 
Alapítvány önkénteseivel. Filep 
Erzsi néni a fonást és orsópergetést 
mutatta meg, Egri Hajnal irányítá-
sával agyagparipák készültek. Bart-
ha Katalin segítségével szív alakú 
díszeket készítettek, Molnár Eriká-
val pedig csodás karkötőket drótra 
fűzött gyöngyből. 
 Köszönet illeti minden segí-
tőnket és a Kemény tanítónőket is. 
Mesés hetünk volt!

Kézműves tevékenységek a népmese napján
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XXIII. Évadnyitó 
Rendezvénysorozat

 A járvány negyedik hullá-
mának árnyékában ugyan, de sike-
rült megtartani a szamosújvári Téka 
Alapítványnak a hagyományos, 
október elejei rendezvénysoroza-
tot. Az összművészeti programok 
a tanév első rendezvényei, melyek 
után indulnak a heti és havi rendsze-
rességgel megrendezett tevékenysé-
gek. 
 Minden napra jutott valami 
érdekesség a művelődés iránt ér-
deklődők számára. Hétfőn zajlott 
a 1900 évek Szamosújvára Juhász 
Ernő festményeiben című kiállí-
tás megnyitója a Téka Alapítvány 
konferenciatermében. Egri Hajnal, 
a Művelődési Központ igazgatója 
ismertette a helyi festő hányatott 
életútját, majd megköszönte Incze 
Zsuzsának, aki összegyűjtötte és 
rendelkezésünkre bocsátotta a mű-
vészeti anyagot. Incze Zsuzsa me-
sélt a régi Szamosújvárról, a fest-
ményekről, melyeken a város késő 
barokk -klasszicista házait, templo-
mait, számtalan sétatéri részletet 

 

ismerhetünk fel. A kiállítás október 
közepéig megtekinthető. Kedden a 
Hayak kávézóban zajlott a diákok 
számára kedvelt esemény. A Mű-
vészbeugró meghívottja, Kovács 
István grafikus, élettörténetével egy 
komplex alkotó képét vázolta elénk. 
Elmondása szerint fontos, hogy bát-
ran vágjunk bele új dolgokba. Őma-
ga is eszerint él: varrodát működ-
tet, nadrágszíjat készít, hajat vág, 
könyvborítót tervez. Teszi mindezt 
a napi munkája (videojátékok) mel-
lett.
 A Tékarám lovasudvar nagy 
népszerűségnek örvend a gyerekek 
körében. Főleg, ha Bíró Jocó lovász 
és segédjei, Paróczi Ákos és Mol-
nár Tibor hangulatos és izgalmas 
Parasztlont szerveznek. A Kemény 
Zsigmond Elméleti Líceum negye-
dikesei szerdán délelőtt vettek részt 
ebben és kipirult arccal, lelkesedve 
mesélték társaiknak élményeik. 
Szerda délután ismét a Hayak kávé-
zó vendégei voltak a nagyobb diá-
kok, akik számára Sebők Botond és 
Sebők Tímea kvízdélutánt szerve-
zett. Nagyon jó hangulatban zajlott, 
az egyébként újnak számító műfaj. 
A felnőtt kategóriában kevesebb 
résztvevővel, de ugyanolyan jó han-
gulatban zajlott a kvízest, rájöttünk, 

hogy fociban és Nobel-díjban van 
azért hova fejlődnünk. 
 A főtéri örmény székes-
egyház adott helyet csütörtök este 
Laczkó Vass Róbert és Szép András 
szerzői és előadóestjének. Zsoltár, 
apokrif- Isten tenyerén – egymással 
és a történelemmel. Ismert és kevés-
bé ismert sorok, dallamok. Minde-
nikben valami közös, valami szép, a 
miénk…
 Péntek délelőtt a Kemény 
Zsigmond Elméleti Líceum elemi-
sei számára nagy élmény volt. A 
nagyobbak megtekintették a Juhász 
Ernő festménykiállítást, majd mind-
annyian megnézték a helyi moziban 
a Hahó, Öcsi! Című filmet. Azóta is 
el-elhangzik az udvaron a hahó fel-
kiáltás, hiszen a filmbeli kislegény-
nyel nagyon hamar rokonszenvez-
tek. 
 Péntek este az Adventure 
Academy udvarán csendültek fel 
ismert, kedvelt és új számok is a 
Loose Neckties Society zenekar 
előadásában. A színészek a csalá-
dias hangulatot fokozták, jól érezte 
magát mindenki kortól függetlenül. 
Szombat délután a helyi moziban a 
Filmtett keretében tekinthették meg 
az érdeklődők Krasznahorkai Ba-
lázs Hasadék című 2021-es filmjét. 
A résztvevők számára nagy élmény 
volt nemcsak a magyar film, hanem 
az is, hogy Erdélyben játszódik a 
cselekménye. 
 A rendezvénysorozatot az 
Ördöngös zenekar koncertje, illetve 
az azt követő táncház zárta a Tró-
fea vendéglőben. Szívet melengető 
látvány volt látni ahogyan a kisebb 
gyerekek is bekapcsolódnak nem-
csak a táncba, hanem a zenélésbe is. 
Reméljük, hamarosan új, hasonló 
élményben lesz részünk. 
 Támogatók: Csoóri Sándor 
Alap, NKA, Hagyományok Háza 
Partnerek: Polgármesteri Hivatal, 
Mozi, Tékarám lovasudvar, 21 Fil-
mtettfeszt, Tóvidék Egyesület.

Interaktív foglalkozás a TéKarám Lovasudvarban /fotó : Téka Alapítvány
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Riti József Attila

Az ADP őszi tervei
 A szamosújvári Városgaz-
dálkodási Vállalat (ADP) igazgató-
jával Rotar Izabellával beszéltünk 
az intézmény terveiről és megvaló-
sításairól. 
Az igazgatónő elmondta, hogy a 
házban lakoknak a törvény előírja 
a növényhulladékok komposztálá-
sát, de ők úgy döntöttek segítenek 
a lakosságnak és szeptembertől no-
vemberig minden pénteken 7:00 és 
14:00 óra között ingyen elszállítják 
az 1m³ kisebb hulladékot, azzal a 
feltétellel, hogy a leveleket és az 
ágakat külön zsákba csomagolják. 
 Az elmúlt hetekben felpör-
gött a szelektív hulladékgyűjtés a 
városban, az ADP már havonta két-
szer (a második és az utolsó olyan 
teljes héten, amikor kedd, szerda és 
csütörtökök is ugyanabban a hónap-
ban vannak) elszállítja a műanya-
got, üveget és papírt, mindezt azért, 

hogy tisztább legyen a település. Az 
igazgatóasszony elmondta, hogy a 
lakosság is tehet a város tisztasá-
gáért, ezért megkérnek mindenkit, 
hogy vegyes hulladékgyűjtőbe ne 
tegyenek gipszkartont, törmeléket, 
állati és kerti hulladékot, mert nem 
viszik el, hanem otthagyják és a la-
kosok nyakán marad. 

 A vállalat szolgáltatásai: 
rendelésre, bér fejébe elszállítják 
az 1m³ nagyobb építkezési törme-
léket vagy ágakat. Továbbá építke-
zési munkálatokat is elvégeznek és 
munkagépeket, eszközöket bérel-
nek igény esetén. 

 Rotar Izabella tervei: új ku-
kákat helyeznének el a város több 
pontjában és takarító személyzetet 
alkalmaznának, hogy a város tiszta 
legyen. Továbbá szeretnének új gé-
peket vásárolni, melyeket a város 
tisztítására fordítják majd. 
 Az igazagató tervei közé 
tartozik a kutyamenhely felújítása, a 
vonatállomás és a poliklinika előtti, 

illetve a Kolozsvári út menti zöld- 
övezetek átrendezése is. A Sétatér 
felújítása csak jövőre kezdődik, 
mert a polgármesteri hivatal teljes 
átalakítást akar. A zöldövezetek fel-
újításakor az örökzöld növényekre 
összpontosítanának. A zöldöveze-
tekkel együtt a város több játszóte-
ret is felújítják az ősszel. 
 A hivatal közreműködésével 
októberben és novemberben a stadi-
onon (melynek füvet a nyáron újí-
tották fel) végeznek nagyobb mun-
kálatokat. 

 Az ADP megvalósításai: 
leaszfaltozták a város több utcáját 
(többek között Kérőben is), felújí-
tották a poliklinikát és a Dési út 
elején lévő körforgalom zöld öve-
zetét, kitisztították és újra üzembe 
üzembe a sétatéri tavat, felújították 
a Főtéren lévő kisparkot. Továbbá 
besegítettek az Armenopolis fesztí-
vál megszervezésében, felújították 
a kutyamenhely egyes belső tereit 
és kitisztították az Sóskutat. 

ADP alkalmazottak munka közben/ fotó: polgármesteri hivatal
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Fodor Emőke
Elsőáldozás Szamo-

sújváron
 A katolikus egyház egyik 
ünnepe az elsőáldozás, amikor a 9 
évet betöltött gyerekek először ve-
szik magukhoz az Oltáriszentséget. 
Hasonlóan a református konfirmá-
láshoz, felkészítő előzi meg, mely 
során megtanulják az alapvető val-
lási ismereteket. 
 Előtte való nap, a család-
dal közösen vesznek részt a közös 
gyónáson, mely kötelező módon 
megelőzi az áldozást. A templom is, 
akárcsak az ünneplő családok szíve, 
díszbe borul ilyenkor. 
 Idén az örmény katolikus 
székesegyházban szeptember 19-én 
járultak szentáldozáshoz a gyere-
kek. A 11 fehérbe öltözött gyerek 
szülei és keresztszülei kíséretében 
vonult be a templomba. A hagyo-
mányos mise mozzanatai mellett 
számos olyan pillanata volt az ün-
nepi alkalomnak, mely könnyeket 
csalt a szemekbe. Elsőként a szülők 
megáldották gyerekeiket, vállukra 
helyezve áldó kezük. A prédikáció 
is a gyerekekhez szólt, majd a kö-
nyörgést ők énekelték, illetve olvas-
ták. 
 Az áldozás után az elsőál-
dozó gyerekek köszönetet mondtak 
szüléiknek, egy szál virág átadásá-
val és közös versmondással. Ugyan-
akkor hagyományosan a plébános-
nak is megköszönték a felkészítést. 
Természetesen köszönet illeti Lé-
nárd Éva katolikus vallástanárnő ál-
dozatos munkáját, melyet Küsmödi 
Attila plébános a szentmisében is 
megtett, hisz évtizedek óta készíti 
fel a gyerekek életük e szép napjára.
 A szentmise végén Szilágyi 
László bemutatta a Mária rádiót, 
mely a következő héten Szamosúj-
várról fog misét közvetíteni, a ró-
mai katolikus templom újra szente-
lését megelőzően. 

Interjú 

Ermone Zabel 
Martaian

 1. Megkérem, vázolja fel ki-
csit családja múltját? Hogyan ke-
rültek Törökországból Erdélybe?
 Mint tudjuk, Törökország-
ban, az örmények ellen elkövetett 
atrocitások már 19. század végen is 
érezhetőek voltak, majd a 20. szá-
zad első negyedében csúcsosodtak 
ki.  Ez nem kerülte el a felmenőimet 
sem, így a dédszüleim és az akkor 
még gyerek nagyapám és három 
testvére több év szíriai majd ismét 
törökországi menekülés után hajóra 
szálltak, Konstancára (Constanta) 
érve Kolozsvár irányába indultak, 
egy évvel később pedig Szamosúj-
váron telepedtek le. Hasonló há-
nyattatások közepette érkezett Sza-
mosújvárra az akkor még gyerek 
nagyanyám is a családjával együtt. 
 2. Hogyan fogadta a szamo-
sújvári közösség az örmény népir-
tás elől ide menekülő örményeket? 
Hogyan találták meg helyüket a 
városban?
 Függetlenül egymástól, úgy 
a nagyapám, mint a nagyanyám csa-
ládja céltudatosan tűzték ki végállo-
másként Szamosújvárt tudva, hogy 
ez egy örmény város és reményked-

ve egy könnyebb beilleszkedésbe.  
Ami talán sikerült is, hiszen hozták 
magukkal azt a szakmát, amely a 
későbbiekben a családom hírnevét 
megalapozta. A nagyapám, Martai-
an Harutiun Szamosújváron ismer-
kedett meg a nagyanyámmal, Kuru-
sian Elmoneval és mindkét család 
több tagja is a szőnyegkészítés és 
javítás tudását birtokolták, űztek és 
ez biztosította a megélhetésüket. Ez 
biztosan hozzájárult ahhoz, hogy a 
város befogadja őket és értékes tag-
jai lehessenek a helyi örmény kö-
zösségnek.   
 3. Milyen ez a kettős iden-
titás? örmény és magyar vagy ör-
mény és román? Mennyire erősíti 
meg az embert, mennyire különle-
gesebb emiatt valaki, akinek kettős 
az identitása?
 Habár létező, nem igazán 
kedvelem a „kettős identitás” fo-
galmat. Ami engem illet, nem szen-
vedek identitás zavarban annak el-
lenére, hogy a génállományom két 
nemzetet ötvöz. Nyilván ezt még 
pozitívumként is fogom fel, élek a 
multikulturalitás által nyújtott elő-
nyökkel (nyelv, szokások, gaszt-
ronómia) de az embernek mindig 
van egy domináns énje, ami hely-
zettől függetlenül végig kíséri az 
életet. Én ennek szellemében élek, 
létezek és nem utolsó sorban, te-
szek érte.  Mellesleg, voltam any-
nyira szerencsés, hogy gyerekként, 
ha csak pár évig is, megélhettem az 
örménységemet az apai nagyszüle-
im által megteremtett környezetben, 
ahol minden, de minden ízig-vérig 
örmény volt. Nevezhetjük ezt kü-
lönlegesnek, vagy csak egyszerűen 
másnak.  
 Ugyanakkor, mint minden 
kisebbségben élő nemzetiségi cso-
portot, a hányattatott sorsú örmé-
nyeket sem kerüli el a beolvadás, 
bárhol is élnének e nagyvilágban. 
Ezért dicséretes, hogy adott eset-
ben két-három évszázad távlatából 
ugyanúgy, mint Szamosújváron is,

Ermone Zabel Martaian/www.bmceh.ro
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a sok kihívás ellenére is van még 
egy maroknyi lelkes ember, aki élet-
ben tartja a helyi örmény szellemet.

 4. Van olyan örmény közös-
ség Romániában vagy Magyaror-
szágon, aki csak örménynek vallja 
magát és nincs kettős identitása?
 Itt szintén csak a saját véle-
ményemet fejthetem ki. Nehéz len-
ne, ha nem lehetetlen, egy közös-
séget így megközelíteni. Esetleg a 
közösségek tagjait, hiszen mindenki 
másképp éli meg, adott esetben, ör-
mény identitását.

 5. Miért lett festőművész?
 Részben ott a megfejtés a 3. 
kérdésre adott válaszomban. Van-
nak dolgok, ami ellen nem érdemes, 
és nem is lehet küzdeni. Végzett-
ségem szerint közgazdász vagyok, 
de néhány e pályán töltött év után, 
otthagytam. Gyerekkorom óta úgy, 
mint minden gyerek, szerettem raj-
zolni. Annyi különbséggel, hogy ez 
később sem változott. Nem annyi-
ra tudatosan, mint amennyire bel-
ső késztetés hatására, autodidakta 
módon jutottam el oda, ahol most 
tartok. Biztos vagyok benne, hogy 
szőnyegkészítőként a nagyapám is 
a megélhetés biztosítása mellett a 

művészi hajlamát élte ki szakmája 
által és örököseként, én is kaptam 
egy adag elhivatottságot a művészet 
iránt.  

 6. Melyik az a történet (csa-
ládi vagy egyéb) amely a legjobban 
befolyásolta az ön életét és pályafu-
tását?
 Nem is egy történetre térnék 
ki, hanem egy időszakra. Arra, ami-
kor még élvezhettem nagyszüleim 
társaságát. Amikor kislányként a 
nagyapám kezét fogva sétáltunk a 
parkban miközben örmény történe-
teket mesélt. Vagy amikor a nagy-
mamámnak segítve készítettük el a 
csak általa ismert keleti különleges 
finomságokat. Tőlük tanultam meg 
elfogadni a kicsit „más” külső-
met és hogy a „más” külsőhöz egy 
„más” belső is tartozik. Még ha ak-
kor nem is tudatosult bennem, ak-
kor tanultam meg örménynek lenni 
és ez végigkíséri az életemet. És ez 
a munkámra is kihatott, nem vélet-
len, hogy most már minden egyes 
ecsetvonásom, elkészült munkám 
az örmény szimbolisztikához köt-
hető.

 7. Hogyan került Magyar-
országra?

 Úgy vélem, hogy mi már 
egy szerencsés világba születtünk. 
Szabadon, szinte korlátozások nél-
kül utazhatunk, letelepedhetünk. A 
Magyarországra történő letelepedé-
semnek oka nagyon egyszerű, úgy 
hívják, hogy sors.  
     
 8. Mi a küldetése napjaink-
ban a művésznek?
 Több mint gondolnánk. At-
tól is függ ki a célközönség. Töb-
bek között, hogy megtanítsa az 
embereket más szemmel is látni a 
világot. Vagy, hogy megörökítsen 
egy pillanatot. De ha csak ránézünk 
egy alkotásra és örömöt szerez, te-
kinthetjük lelki gyógyírnak, de nem 
feledkezhetünk meg a művészet ok-
tató hatásáról sem.

 9. Mit üzen a Kemény Zsig-
mond Elméleti líceum diákjainak?
 Talán nem tudok újat mon-
dani, de mindenképpen merjenek 
álmodni, kövessék álmaikat, mert 
sok munkával és kitartással ezek 
megvalósíthatók.

Ermone Zabel Martaian munkás-
sága megtekinthető honlapján:
http://ermone-martaian.ro/

Fodor Emőke

MCM Girls mazsorett 
csapat

 Városunk másik mazsorett 
csapata, az MCM girls is tíz éves 

múltra tekint vissza. A Művelődé-
si Házban illete a Petru Maior Lí-
ceumban tartják a próbákat, heten-
te kétszer, kedden és csütörtökön. 
A piros-fehér fellépő ruhát viselő 
lányok is számos versenyen vettek 
részt, a városnapok rendszeres fel-
lépői is. 
 Három csapatuk van, kor-
osztályok szerint a kicsik (prekadet-
tek ) 4 és 7 év közt, a kadettek 7-12 
év köztiek és a juniorok 12 évtől 
felfelé.
Jelentkezni lehet a csapat Facebook 
és instragram oldalán: mcm_gir-
ls_majorete illetve a következő 
számokon : 0756612208 vagy  
0741207627.
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Riti József Attila
A tabella felső felében 

a Dési Unirea
 A Selleneberk elleni győ-
zelem után beindultak a désiek. A 
Dési Unirea hazai pályán verte a 
CSA Steaua Bukarestet, a váloga-
tott szünet után pedig idegenben az 
Astra Giurgiut.  
 A jó szeptemberi sorozatá-
nak köszönhetően az Unirea a tabel-
la nyolcadik helyére kúszott fel. 

FC Brassó – Dési Unirea 1-0
 A Liga 2, ötödik fordulójá-
ban a Dési Unirea idegenben lépett 
pályára, az FC Brassó otthonába és 
1-0 arányú vereséget szenvedett. A 
találkozó egyetlen gólját Popa lőtte, 
a 85. percben. 
A brassói mérkőzésen sokáig úgy 
tűnt, hogy meglesz a döntetlen, 
ugyanis 85 percig állták a sarat, 
amikor egy büntető következtében 
gólt szerzet a házigazda. 
Dési Unirea – CSA Steaua Buka-
rest 2-1

 A 6. forduló legnagyobb 
meglepetését okozták, a házigaz-
dák, azzal, hogy hazai pályán for-
dítottak és legyőzték a jóval esé-
lyesebb CSA Steaua Bukarestet. A 
gólokat Burdeț (53), Manole (71), 
illetve Buhăescu (11) szerezték.
 A  katonacsapat Sza-
mosújváron volt elszállásolva és a 
mérkőzést megelőző napon a Séta-
téren, az Olimpia Stadionon edzett. 
Astra Giurgiu – Dési Unirea 0-2
 Szeptember 18-án, a désiek 
a 2015-2016-os bajnokot, az Ast-
ra Giurgiut győzte le 2-0. A bravúr 
góljait Alex Militaru (21.) és An-
gelo Ciocan (85.) szerezték
Dési Unirea – Petrolul Ploiești 1-3
 Szeptember 25-én a Liga 2, 
8. fordulójában a Dési Unirea egy 
újabb neves ellenfelet, a Petrolul 
Plojeștitet fogadta, és 1-3 arányú 
vereséget szenvedett. A találkozó 
első gólját a házigazdák szerezték, 
de a vége előtt fordítani tudtak a 
vendégek. Gólszerzők: Manole (55. 
perc), illetve Mihai Constantinescu 
(76), Cebotaru (81) és Silviu Pană 
(92) szerezték.

Székely Csaba, 

Startolt a Liga 4
 Szeptember elején startolt a 
Liga IV, amelyben a Szamosújvári 
Atletic Olimpia is érdekelt. A fiuk 
az Apahidai Sportinggal kezdek, de 
a bemutató mérkőzést 4-2-re elve-
szítették. A szamosújvári gólokat 
Bocoș Iuliuț és Mureșan Flaviu sze-
rezték. Az újonnan startolt idényben 
az Atletic Olimpia megújult kerettel 
és új edzővel, Dani Vladdal vágott 
neki a pontvadászatnak. Dani Vlad 
edzői kötelezettségei mellett játé-
kosként is aktiválni fog a szamosúj-
vári egyesületnél.
 A második fordulóban a 
Gyaluba utaztak, ahol a Someșul-
lal játszottak, az eredmény pedig 

1-1 lett, így az Atletic Olimpia egy 
ponttal érhetett haza Szamosújvár-
ra. 
 A harmadik fordulóban 
megszerezte első győzelmét a Sza-
mosújvári Atletic Olimpia. Kilin 
Csaba klubelnök labdarúgói a má-
sodik félidőben tanúsított remek 
játék után 4-1 arányban bizonyultak 
jobbnak az Alsódetrehemi Unire-
aval szemben. Az első 45 percben 
még a vendégek vezettek 1-0-ra 
Imbuzan góljával, de aztán feljöt-
tek a szamosújváriak és 4 találattal 
örvendeztették meg szurkolóikat, 
ebből kettő az utolsó tíz percben 
jegyezhető. Szerzőik Mureşan (2), 
Cosuţ és Tetean voltak, az utolsó 
egy szép távoli lövéssel, így lett 4-1 
az Atletic Olimpia javára.
 A negyedik fordulóban, 
újabb vereség következett, ezúttal a 

Szentmihályi Arieșul otthonában lé-
pet pályára, a végeredmény 2-0 lett 
a házigazdák számára. 
 Az ötödik fordulóban újabb 
győzelmet arattak, hazai pályán 
játszottak és 4-1-re legyőzték a 
Nagyiklódi Olimpiát. A szamosúj-
vári gólokat Mureșan Flaviu és Gor-
gan Simion lőtték.
 A hatodik fordulóban, a 
Magyarborgói Viitorul otthonában 
szereztek kiütéses sikert a szamos- 
újvári futballisták, 7-1 arányú győ-
zelmet arattak. A szamosújvári gó-
lokat Mureșan Flaviu, Tetean Paul, 
Gorgan Simion, Coșuț Darius és 
Bochiș Alex szerezték. 
 A hatodik forduló végén, a 
szamosújváriak a tabella 4. helyén 
vannak. 
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Riti József Attila

A szódavíz története 
Szamosújváron

 1888-ban a szikvíz (szóda-
víz) gyártás Szamosújvárra is elju-
tott, tudjuk meg ezt a Szamosújvári 
Kereskedelmi Középiskola 1941-es 
évkönyvéből. A gyártási folyamat-
hoz szükséges dolomitföldet (mész-
kő), desztillált vitriolt (különböző 
szulfátok) és gálickövet. Minde-
zek az anyagok arra szükségesek, 
hogy vízzel keverve szénsavas vizet 
nyerjenek. Gabányi János szerint 
(aki az évkönyvet írta) Szamosúj-
váron egészen 1905-ig gyártották 
a szódavizet ezzel a módszerrel, és 
naponta 2-300 félliteres üveget töl-
töttek meg üdítő, szénszavas vízzel.
            1906-ban szintet lépett a 
szikvízgyártás és az akkor modern 
eszközökkel állították elő. Az elő-
állított mennyiség ugyancsak 2-300 
félliteres üveg, akárcsak korábban. 
A mennyiség a negyvenes években 
sem változott, amikor két helyen is 
gyártották.
           Gabányi Jánostól azt is meg-
tudjuk, hogy: „A szamosújvári ku-

tak ivó vize nagyrészben salétro-
mos, sós Vagy vasas ízű. Ezért so-
kan a sztojkai vizet és a szikvizet 
használják.”
         A szikvizet nem csak a sza-
mosújvári lakosok fogyasztották, 
hanem a környező települések la-
kói is, ugyanis Széken, Búzában és 
Bonchidán is gyártották a szénsav-
val dúsított vizet.
            Szódavizet a kilencvenes 
években is gyártottak Szamosújvá-
ron. Az egyik gyártó, a Sétatér szé-
lén, a mostani Elvarázsolt Házikó 
óvoda helyén volt. A szikvíz gyár-
tása a kétezres években szűnt meg, 
amikor az olcsó szénsavval dúsított 
ásványvizek széles körben elterjed-
tek. Az elmúlt években egy kisebb 
szamosújvári bolt próbálkozott szó-
davíz értékesítéssel, de a lakók nem 
igazán voltak vevők rá.

A szikvíz rövid története

 Joseph Priestley, angol lel-
kész és kémikus volt az első, aki-
nek 1767-ben sikerült szénsavval 
dúsítani a vizet, így ő tekinthető a 
szódavíz atyjának. Kereskedelmi 
mennyiségben azonban 1777-től 
gyártják Londonban, de a gyártási 
folyamatot alig 1809-ben szabadal-

maztatták Dublinban.
 Magyarországon 1826-ban 
kezdődött el a szikvízgyártás, ami-
kor Jedlik Ányos, magyar feltaláló, 
a Győrbe szállított balatonfüredi ás-
ványvizet szerette volna friss, mes-
terséges szénsavas vízzel helyettesí-
teni. Kutatásai eredményesek voltak 
és megteremtette a szikvíz olcsó és 
nagyüzemi gyártását Magyarorszá-
gon. Terméke hamarosan közked-
velt lett és az ország legtávolabbi 
pontjaiba is eljutott.

Fogalom magyarázat

Sztojkai víz:
„Mindjárt a helység (Sztojkafal-
va) alatt régebben egy posványság, 
mintegy 20 négyszögölnyi területtel 
bűzhödtöt, vizét nemcsak kebelebeli 
forrásból, de két folyó érből is kap-
va. Az e posványság közepén Sztoj-
kai víz név alatt fakadó savanyú vi-
zet a vidékiek szárazabb időszakban 
erejéért, kellemes ízéért s hatásáért 
ily elhagyatott állapotában is hasz-
nálták.”
Kádár József – Szolnok Dobo-
ka vármegye monographiája

Gálickő :
„közös neve a kénsavas réz-, kénsa-
vas vas- és kénsavas cinknek, vagy-
is a kék-, zöld- és a fehérgálicnak. 
Már Zay Magyar Mineralogiájában 
használja és mind a háromra vonat-
koztatja. Ugyan ő a kénsavas sókat 
általánosan gálic-sók-nak nevezi, a 
kénsavat pedig gálic-savanyuság-
nak.”
Pallas Nagylexikon

Szódavíz fogyasztása 1910-ben  / Fortepan - a kép illusztráció
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Kiss Lehel

Elmélkedések
„…tanuljátok meg tőlem, hogy én 
szelíd és alázatos szívű vagyok:
 és nyugalmat találtok a ti lelkeitek-
nek.” Mt 11: 29b

 Az alázat szelídség nélkül: 
ravasz meghunyászkodás. A sze-
lídség alázat nélkül: a szív-érint-
kezések meghitt pillanatainak káp-
rázatos húsevővirága – sem ebben, 
sem abban nincs igazi öröm, csak 
metsző fájdalom és vérehullás. Az 
emberi alázat és emberi szelídség 
embertelenség önmagában; jó gyü-
mölcsöt hozni meddő akarat; az ÉN 
erőfeszítése a túlélésre. De nem lesz 

túlélés, ahol nincs szeretet, mert 
valódi alázat nincsen, ahol szeretet 
nincsen, és valódi szelídség sincsen, 
ahol szeretet nincsen. Egyetlen esé-
lye van tehát a túlélésre mindenki-
nek: halálosan bemerülni az egyet-
len, igaz agapéba ((gör.) feltétel 
nélküli, isteni szeretet), aki maga 
Jézus Krisztus! Benne nincs alázat 
szelídség nélkül, és nincs szelídség 
alázat nélkül – mert Őbenne semmi 
nincs szeretet nélkül. Átszegzett ke-
zével is Ő maga a tökéletesség!
 Jézus útja farkasok közt 
vezet át, a halál árnyékának tete-
mes-völgyében. Zord szél süvít 
szembe véle, tövis-kacsok kapnak 
ruhája után. „Aki én utánam akar 
jönni, tagadja meg magát…!” És 
mennek nyomában az alázatos szí-
vűek, a szelíd bukdácsolók – mert 

járatlan út ez, isteni út – mind mé-
lyebbre és mélyebbre, folyton növő 
szeretetben. Mert Aki elől megy, 
tudja, mit akar. Mert Aki elől megy, 
legyőzte a világot! Lejjebb és lej-
jebb, fokról fokra biztosabban, lé-
pésről lépésre növekvő örömben, 
növekvő világosságban – így ha-
ladnak ifjulón a föld örökösei. Kö-
vetik a Mester mozdulatait, figyelik 
beszédét, mely örök életre buzgó 
víznek kútfeje lett az ő belsejükben. 
Nem fordítják el arcukat a köpkö-
dők elől, kezüket nem kényszeríti 
ökölbe a farkasmarás, mert övék 
az imitatio Christi ((lat.) Krisztus 
követése, Krisztus utánzása – uta-
lás Kempis Tamás (kb. 1390-1471) 
könyvére) kegyelme, övék az el 
nem múló szeretet országa.  

Juhos Izabella 

Kérdeztem az 
ördögöt 

Kérdeztem tőle: ,,Milyen embernek 
lenni?”
Ő így szólt: ,,Szenvedés!”

Kérdeztem: ,,Milyen boldoggá vál-
ni?”
Annyit mondott: ,,Gyötrődés!”

Kérdeztem tőle: ,,Milyen édes a 
méz?”
Fejét rázta: ,,Keserű!”

Kérdeztem: ,,Vajon enged-e a szere-
tő kéz?”
Kacagott: ,,Egyértelmű!”

Kérdeztem: ,,Lehet-e szaladni a vi-
zen?”
Annyit mondott: ,,Süllyedés!” 

Kérdeztem: ,,Mit hagyok magam
után?”
Fintorral mondta: ,,Feledés!”

Kérdeztem: ,,( Ő) Szeretett-e már 
valaha?”
Kacaja rengette hitem...

Kérdeztem: ,,Vajon mindezt így 
akarta?”
Elfordult tőlem...

Kérdeztem: ,,Hogyan kell hát iga-
zán élni?”
Ő némán hallgatott...

Kérdeztem: ,,Akkor milyen meg-
halni?”
Szó nélkül távozott!

Tündértánc
Jól vigyázz hát halandó,
Ha szívben esni kezd a hó,
Ha minden gyökér szakad,
S nem más, csak fagy marad! 

Jól vigyázz mit álmodsz,
S hogyan mondod szeretsz!
Nagy tanítás a fájdalom,  
Édes, kínos, mint csókom.

Ősszel, -mint falevelek-,
Lágyan a széllel lengek, 
Ha a kék tenger nyel el,
Tudom az szívedig cipel. 

Nagy szenvedély a szerelem!
Bármily maró én kérem, 
Mert ha ketten ér a halál,
Csak örök életre talál! 

Tündértánc hát a csók,
Ezer illanó vad vágyak,
S ha nem vigyázol éget,
Úgy szórja rád a telet!

Jól vigyázz hát halandó,
Ha szívben esni kezd a hó!
Nagy tanítás a fájdalom,
Édes, bús, mint az álom!A szerző rajza
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Szamosújvári gyógyszertárak elérhetősége és nyitvatartási ideje

 A szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceum tornatermében 
megnyitott oltóközpont nyitvatartási ideje: hétfőtől – péntekig: 8:00 – 20:00. 
Hétvégén zárva van. 
 A központban Pfizer (12 éves kortól) vagy Johnson and Johnson (18 
éves kortól) oltást lehet kérni. Időpontot nem szükséges kérni, az oltáshoz szük-
séges a személyazonossági igazolvány felmutatása. 
Az oltóközpont elérhetősége: 0757571312 


