
Kiss Lehel

Komitasz király
(a jereváni szobor előtt)

Komitasz királynak
nem kell cifra pamlag.

Komitasz királynak
csak a szíve fáj.

Komitasz királyra
fényes esők csapnak.
Száraz ágak közt ül

Komitasz király.

Komitasz királynak
csak dalai vannak.

Komitasz királynak
ne adj soha mást!

Komitasz királyban
rózsarigók laknak.
Komitasz királyon

ázik a palást.

Komitasz király a 
kis parkot belakja.
Puszta létével is
 halkan hegedül.

Komitasz királyhoz
térj meg harmadnapra,

ülj mellé. s dúdold:
„Nem vagy egyedül…!”

(Megjelent az Örmény szőnyeg 
című kötetben, Kriterion Könyvki-
adó, Kolozsvár 2019. A könyvet Er-
mone Zabel Martaian illusztrálta)
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Templomszentelés/ fotó: romkat.ro
Riti József Attila 
Felszentelték a katolikus 

templomot

 Dr. Kovács Gergely gyulafe-
hérvári érsek jelenlétében és főpász-
tori mise keretében, október 8-án 
délelőtt felszentelték Szamosújvár 
felújított római katolikus templomát, 
ami évszázadokon keresztül ferences 
templomként szolgált. 
 Az ünnepi szentmisét az ér-
sek celebrálta. Mostani szentelésekor 
az Alkantarai Szent Péter védőszent 
mellett egy új védőszentet is kapott 
a templom Magyarok Nagyasszo-
nya személyében, amely Szűz Mária 
egyik elnevezése, és kifejezi külön-
leges kapcsolatát Magyarországgal. 
A templom felszentelése nemcsak a 
teljes felújtás miatt volt fontos, ha-
nem azért is mert sem az 1758-as épí-
tésekor, sem pedig az 1857 és 1908-
as felújításokkor nem szentelték fel a 
templomot. 
 A templom műszaki átadása 
már július 9-én megvolt, az erről írott 
tudósításunk elolvasható a Kölöny 
elektornikus kiadásában (www.koz-

lony.ro), illetve a Szamosújvári Köz-
löny júliusi számában. 
 Az ünnepély a keresztelő-
kút és a keresztelővíz megáldásával 
kezdődött, majd pedig a közösséget, 
a templom falait és az oltárt szórta 
meg szentelt vízzel a főméltóság. Az 
érsek, a mise keretén belül, kitért a 
templom fontosságára is, kiemelve 
azt, hogy a templom a vallásos élet 
központja, amely kapcsolatot teremt 
az Isten és ember közt.
 A szentmisén a kórus is fellé-
pett, amit Molnár Árpád kántor veze-
tett és ezzel is ünnepélyesebbé tették 
az eseményt, amit a Mária rádió is 
közvetített. 
 A mise végén Küsmődi Attila 
helyi plébános beszédében megemlí-
tett minden olyan személyt vagy in-
tézményt, aki vagy amely valamilyen 
módon részt vett a templom és a ko-
lostor felújításában.
 Az egyházi méltóságok mel-
lett az eseményen részt vett Soltész 
Miklós a Miniszterelnökség egyházi 
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkára, illetve Drăgan Ovidiu 
szamosújvári polgármester is. 

Olvassa online is 
a Szamosújvári 
Közlönyt. Olvas-
sa be telefonjával 

a kódot!
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Interjú

Érsek Erika Amália: 
„remélem, hogy a 

lehető legtöbbet tudok 
fejlődni

1. Cukrásznak vagy kézművesnek 
mondod magad? Miért?
 Nem vagyok sem cukrász, 
sem kézműves.   Amit csinálok, az 
művészet, bár nálunk nem ismerik 
el különleges szakmának, és a cuk-
rászda dekor részéhez tartozik. Vi-
rágokat reprodukálok cukorpasztá-
val, a lehető legélethűbben. 
2. Hogyan lettél cukrász/kézmű-
ves? Mióta foglalkozol ezzel?
 Mindig is érdekelt minden 
dolog művészi oldala, gyermekkor-
ban és később serdülőkorban is, de 
más szakmai utat jártam be. Egy éve 
vettem részt egy tanfolyamon, és 
azóta biztosan tudom, hogy ez az az 
út, amelyen szeretnék továbbmenni. 
Mivel tesztelni akartam tudásomat, 
több nemzetközi versenyen is részt 
vettem, és az elnyert díjak megerő-
sítették, hogy a hobbiszintről az üz-
leti szintre léphetek. 
3. Honnan tanultad el a cukrász-
mesterséget?
 Az elmúlt évben állandó 
online tanfolyamokon vettem részt, 

speciális tanárokkal és nagy meste-
rekkel a cukor művészetében. Öröm 
látni, hogyan lehet egy darab cukor-
pasztát olyan gyönyörűvé varázsol-
ni, mint a virágok. Fantasztikus, 
hogy a cukrot ilyen finom és szép 
dologgá alakíthatjuk. És mi lehet 
szebb annál, amit a természet kínál 
nekünk? 

4. Csak cukormáznövényeket ké-
szítesz vagy tortákat is (vagy bármi 
mást)?
 Együttműködők a sütemé-
nyek tervezési oldalával, elkészítem 
a virágdíszt. Nem sütök süteménye-
ket. Cukorpasztából egyedi virágo-
kat és virágcsokrokat készítek. Más 
munkakörnyezetekkel is dolgozok, 
például hideg porcelánnal, amely-
ből nagyon hosszú élettartamú vi-
rágok készíthetők, és amely nem 
mérgező, így díszítésként is hasz-
nálható az édességiparban. 
5. Vállalkozásod is van, vagy csak 
hobbicukrász vagy? 
 Nemrég váltottam hobbi 
szintről, és van egy vállalkozásom 
ezen a területen. Hamarosan létre-
jön szakmai oldalam, a sugarart.ro 
-t, ahol megtekinthetik munkáimat, 
termékeimet. 

6. Milyen megvalósításaid vannak? 
Milyen versenyeket nyertél meg? 
 Az elmúlt év szakmailag 
rendkívül mozgalmas volt számom-
ra, kihívásokkal tele es óriási elége-
dettséget hozott. A legnehezebb az, 
hogy bátorságod legyen, leleplez-
ni a munkádat, legyen bátorságod 
hagyni, hogy mások megítéljék. 
Szerencsére minden munkát díjaz-

tak, amellyel idén versenyeken részt 
vettem. A Shaki Cake International 
-en a munkám aranyat kapott, a ran-
gos Cake International versenyen 
mindkét alkotás, amellyel részt 
vettem, az egyik ezüst, a másik pe-
dig bronzot kapott. Nemrégiben a 
Bybora Cake Star Competiton ver-
senyen a munkám kapta a fődíjat, a 
Cake Star -t.

 Sok versenyző volt a világ 
minden tajáról. Az en munkám is a 
döntőbe jutott, további 11 munkával 
együtt. E művek közül az én mun-
kámat választották a legjobbnak, 
és megkapta a “Cake Star” díjat. 
Várom más nemzetközi versenyek 
eredményeit is, azokat a munkákat 
csak eredményhirdetés után lehet 
közzétenni. Állandóan részese va-
gyok különböző nemzetközi együtt-
működéseknek, más művészekkel 
együtt, jótékonysági célú együttmű-
ködéseknek, amik szakmai szem-
pontból óriási elégedettséget hoz-
nak nekem.

7. Milyen terveid vannak?
 A jövő? Remélem, hogy 
ezen a területen a lehető legtöbbet  
tudok fejlődni, mert mindig újat 
kell tanulni, remélem, ez a lehető 
legtöbb szakmai elismerést hozza 
majd nekem. Remélem, hogy mind-
azok, akik szeretik a szépet és ebben 
az esetben a szép ezen oldalát, ta-
nulhatnak tőlem valamit az általam 
szervezett online tanfolyamokon, és 
remélem, hogy a vállalkozásom or-
ganikusan fog növekedni.

Érsek Erika Amália
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Közigazgatás

Riti József Attila
Beszámolót tartott a 

polgármester
 Mandátumának első éve 
után saját Facebook profilján tett 
közzé egy videófelvételt, Dăgan 
Ovidiu, Szamosújvár polgármeste-
re, melyben beszámolt megvalósítá-
sairól és terveiről. 
 Felvétele elején megkö-
szönte a szavazóknak, hogy meg-
választották polgármesternek, majd 
elmondta, hogy a választási kam-
pányban megígérte, hogy fejleszti 
majd a város infrastruktúráját, tá-
mogatja a sportot, felújítja a telepü-
lés zöldövezeteit. Továbbá kifejtette 
véleményét, mely szerint minden-
ből megvalósított valamit.  
 Bevezetője után pontok-
ba szedte megvalósításait. Az első 
amiről beszélt az az infrastruktúra, 
ahol a leglátványosabban történtek 
a fejlesztések, ugyanis több vízve-
zetéket kicseréltek és több utcát 
leaszfaltoztak. 

 

 
 Az egészségügyben is vol-
tak fejlesztések. A tavaly ősszel 
egyetlen egy kovidos ágya sem 
volt a kórháznak, majd pedig lett 
10, amit jelenleg 30-ra bővítettek, 
az emelkedő esetszámok miatt. A 
covid részleghez szükséges oxi-
génkoncentrátorokat is beszerezték. 
Továbbá, egészségügyi fejlesztés-
ként említette a járóbeteggondozó 
(poliklinika) felújítását is. 
 Tanügyi téren megemlítet-
te az 1-es számú iskola és az Ana 
Ipatescu Elméleti Líceum bővítését 
is. Míg az első iskola esetén már 
javában zajlanak a munkálatok, az 
Ana Ipatescu esetén még tart a ter-
vezés.
 A polgármester felsorolta 
azokat a kulturális rendezvényeket 
is, melyeket a nyáron szerveztek, pl. 
az Armenopolis fesztívál, amiről mi 
is tudósítottunk. 
 Ovidiu Drăgan polgármes-
ter elmondta, hogy a Lászlóffy ház-
felújítási munkálatait is elkezdték a 
nyáron. Továbbá elmondta, 

hogy uniós forrásokból nemsokára 
elkezdik a közvilágítás korszerűsí-
tését és a városháza digitalizálását 
is.
 A megvalósítások után 
megígérte, hogy az önkormányzat 
továbbra is azon dolgozik, hogy 
megvalósítson minden tervet, amit 
a kampányban felvetettek. 
 Végezetül pedig felhívta a 
lakosokat, hogy ha eddig nem tették 
meg akkor menjenek oltsák be ma-
gukat a Kemény Zsigmond Elméleti 
Líceum tornateremben felállított ol-
tóközpontban. 

Drăgan Ovidiu polgármester / Forrás: FB Drăgan Ovidiu

Olvassa online is a Szamosújvári 
Közlönyt. Olvassa be telefonjával a 

kódot!
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RMDSZ beszámoló

Riti József Attila

Beszámolnak tevé-
kenységükről a sza-
mosújvári RMDSZ 

tanácsosai

 A 2020. szeptember 27-én 
szervezett választások következté-
ben az RMDSZ-nek három önkor-
mányzati képviselője lett Szamo-
sújváron.
A képviselők a tanács 2020. októ-
ber 27-én szervezett alakuló ülé-
sén tették lehivatali esküjüket. Az 
eltelt egy év alatt a helyi tanács 24 
alkalommal ülésezett, tanácsosaink 
egykről sem hiányoztak és mind-
egyiken szakszerűen és felkészülten 
hozzájárultak a város fejlődéséhez.
A helyi tanács bizottságai: terület-
rendezés; pénzügy; oktatás, kultúra, 
sport, család és társadalom; jogi és 
végezetül a szavazatszámlálási bi-
zottság.

 

RMDSZ szamosújvári szervezete
Tisztelt szamosújváriak!

 2020. szeptember 27-e után 
sikerült három tanácsosi mandátu-
mot szerezni a helyi tanácsba melyet 
ez úton is szeretnénk megköszönni. 
Október 26-án Balázs-Bécsi Enikő, 
Molnár Tibor és Rotar Izabella tette 
le esküjét. Az alakuló ülést megelő-
zően Rotar Izabella, helyi RMDSZ 
elnököt bíztuk meg az RMDSZ 
frakció vezetésével. Kis idő múlva 
objektív okok miatt le kellett mon-
dania helyi képviselői tisztségéről, 
így Bihari Levente vette át a he-
lyét és ettől kezdve frakció vezetői 
tisztséget Balázs-Bécsi Enikő tölti 
be. Jelenleg négy szakbizottságban 
tevékenykedünk: oktatás-kultúra 
bizottság - Balázs-Bécsi Enikő- bi-
zottsági elnök, gazdasági bizottság 
- Balázs- Bécsi Enikő- titkár, urba-
nisztika bizottság - Molnár Tibor- 
tag, jogi bizottság - Bihari Levente- 
tag. Minden tanácsülés előtt 

egyeztettünk a választmánnyal, a 
frakció végig egységes álláspon-
tot képviselt. Célunk a szamosúj-
vári magyar közösség képviselete. 
Igyekszünk olyan projekteket támo-
gatni, amelyek közösségünk tagjait 
is érinti. Azt szeretnénk, hogy a kul-
turális és oktatási intézményeink, 
egyházaink és civil szervezeteink is 
megfelelő támogatáshoz jussanak, a 
magyar közösség problémáira meg-
oldást biztosítsunk. Köszönjük az 
eddigi támogatást és számítunk az 
önök támogatására a jövőben is.
Tisztelettel, az RMDSZ szamosúj-

vári szervezete

Győzzük le a járványt! Olttasd 
be magad!

 Beiktatásunk után, decem-
berben, elkezdődött a szamosújvári 
oltóközpont kialakítása, a Kemény 
Zsigmond Elméleti Líceum torna-
termében. Ennek kialakításában, 
állapotának felügyelésében Molnár 
Tibor vállalt oroszlánrészt. Azóta
is napi szinten, a helyszínen is fel-

Tanácsosaink
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ügyeli a működést azért is, hogy az 
iskola érdekei ne sérüljenek.
 A polgármesteri hivatal 
támogatásával az iskola mögött új 
parkolót alakítottunk ki. Januártól 
kezdve folyamatosan segítjük a 

szamosújvári lakosok oltási regiszt-
rációját információval, személyes 

tájékoztatással. 

Két magyar osztály a Kemény 
Zsigmond Elméleti Líceumban

 Januártól-áprilisig folyama-
tosan foglalkoztunk a második ma-
gyar osztály megtartásának ügyé- 
vel. Mivel februárban nem hagyták 
jóvá a második osztályt ennek visz-
szaszerzése érdekében egyeztettünk 
az iskola igazgatójával, Pap Attilá-
val, a Téka Szórványkollégium ve-
zetőjével Rariga Imolával, Balázs 
Bécsi Attilával, a Téka Alapítvány 
elnökével, Balla Ferenc megyei ta-
nácsossal, valamint Csoma Botond 
képviselő úrral. Áprilisban az ügy 
sikerrel zárult, az oktatási minisz-
tériumban Csoma Botond képviselő 
úr kiharcolta a második magyar ki-
lencedik osztályt.

Óvoda felújítások és támogatá-
sok

 Június 23-án, a szamosújvá-
ri RMDSZ tanácsosok kezdeménye-
zésére oktatási kerekasztal beszél-
getésre került sor a helyi RMDSZ 

székházában. A találkozón részt vett 
Pap Attila, a Kemény Zsigmond 
Elméleti Líceum igazgatója, Hideg 
Magda óvónő, az Elvarázsolt Házi-
kó képviseletében, valamint Kato-
na Annamária és Márkosi Katinka 
óvónők, a Sünike óvoda képvise-
letében. Júliusban Ovidiu Dragan 
polgármester úrnak bemutattuk a 
találkozón felvetett gondokat, a 
felmért igényeket. A polgármester 
támogatásáról biztosított. Ennek 
köszönhetően a nyár folyamán si-
került felújítani a Sünike Óvoda 
csoportszobáit és háztartási gépeket 
vásárolni számukra. Az Elvarázsolt 
Házikó óvodásai számára tanévkez-
dő felszerelést biztosítottunk a ta-
nácsosi járulékból. Itt jövő nyáron 
tervezik az óvoda teljes felújítását.

Támogatjuk a történelmi egyhá-
zainkat

 Július végén a római- kato-
likus plébánián találkoztunk a sza-
mosújvári egyház képviselőivel. 
A találkozás fő célja az volt, hogy 
jobban megismerjük, felmérjük a 
gondjaikat, elvárásaikat és beszél-
gessünk arról miben tudunk segíteni 
nekik, mint helyi tanácsosok.

Fejlesztjük az egészségügyi intéz-
ményeinket

 Augusztusban nyitották 
meg hivatalosan a szamosújvári já-

róbeteg gondozó (poliklinika) négy 
új részlegét. A munkálatok a közel-
múltban értek véget és augusztus 
elejétől már teljes kapacitással üze-
mel. A poliklinika négy új részlege 
a következő: szívgyógyászat, tüdő-
gyógyászat, szemészet, rehabilitá-
ciós központ.

Közösségépítő események

 Ezeken a főbb projekteken 
kívül fontosnak tartottuk részt ven-
ni minden olyan tevékenységben, 
amely a magyar közösség javát is 
szolgálja: március 15 megünneplé-
se, jótékonysági futás a kutyamen-
hely javára, ballagások, tanévzá-
rókon való részvétel, Armenopolis 
fesztiválon való részvétel.

Tisztújító közgyűlés

 Március 6-án délután Zoom 
felületen tartottunk gyűlést, ahol az 
elnök és helyi tanácsosok számol-
tak be tevékenységükről. A gyűlé-
sen 30-an vettek részt közvetlenül 
az alkalmazásba belépve, többen 
pedig élő közvetítésben a Faceboo-
kon. Március 7-én került sor az el-
nök személyének és a választmányi 
tagok megválasztására az RMDSZ 
székházában. 101 szamosújvári la-
kos tette le szavazatát, melyek ér-
telmében továbbra is Rotar Izabella 
tölti be az elnöki tisztséget.

Szamosújvár az Epreskertből / fotó: Riti József Attila
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Iskolai hírek

Fodor Emőke
Riti József Attila

Mesemondó verseny és 
CodeWeek

 A Kemény Zsigmond El-
méleti Líceum diákjai sosem unat-
koznak, tartalmas programokon, 
versenyeken vesznek rész. Jelen 
cikkünkben két ilyen tevékenység-
ről szerezhetnek tudomást.

Három díjazott a Kriza 
János Népmesemondó 

versenyen

 A Kriza János Népmese-
mondó Verseny megyei szakaszára 
idén is online formában került sor, 
videók beküldése által. A Kemény 
Zsigmond Elméleti Líceumot hat 

elemis diák képviselte (Joó Abigél 
I, Sipos Zoárd I, Filep Boglárka II, 
Orbán Eszter II, Butuza Zsófia III. 
és Feketelaki Gáspár III.), mindan
nyiukra nagyon büszkék vagyunk.
  A hat versenyzőből három 
díjazott volt, akiknek külön gratulá-
lunk:
I. díj- Butuza Zsófia, III. osztály (ta-
nítók: Dániel Melinda, Kis Angéla) 
– ő is képviseli a megyét az orszá-
gos szakaszon
III. díj – Joó Abigél, I. osztály (ta-
nítók: Butuza Katalin, Filep Ildikó)
III. díj- Filep Boglárka, II. osztály 
(tanítók: Fodor Emőke, Juhos Hel-
ga)                                
            A Kriza János Népmesemon-
dó Verseny országos szakaszát (Kri-
za János Országos Balladamondó, 
Balladaéneklő és Mesemondó Ver-
seny), Sepsiszentgyörgyön szerve-
zik 2021. november 12 és 14 között. 
A világjárványra való tekintettel 

az országos szakasz is online kerül 
megszervezésre.

CodeWeek
 Az iskola Roboys progra-
mozó csapata is csatlakozott a Co-
deWeek nemzetközi rendezvényso-
rozathoz, amit 2021. október 9 és 24 
között szerveztek.
 A CodeWeek (európai prog-
ramozási hét) egy alulról szervező-
dő kezdeményezés, amelynek célja 
a programozás és a digitális jártas-
ság szórakoztató és érdekes módon 
történő bemutatása (https://codewe-
ek.eu/).  A programozási hét minden 
korosztály számára nyitott, célja, 
hogy mindenki számára érthetővé 
tegye a programozás alapjait.  A 
projekt egyik célja kimondottan az, 
hogy két héten át a lehető legtöbb 
diák ismerkedjen meg a programo-
zás alapjaival vagy éppen tanuljon 
programozni magasabb szinteken.
 Iskolánk elemi osztályai 
számára a tanítók két tevékenysé-
get szerveztek. Az egyik a bináris 
kód bemutatása volt, illetve nyakék 
fűzése két különböző színű gyöngy-
ből. A diákok saját nevük betűit fűz-
ték fel bináris kóddal.
 A másik tevékenység a ro-
botpályán való közlekedés volt. 
A pályát az aulában alakították ki, 
majd osztályonként fejtették meg 
a varázsmondatot: Kemény Zsig-
mond a legjobb suli!
 A csapat tagjai a Scratch al-
kalmazás segítségével mutatták be 
barokk városunkat. A fiúk munkája 
megtekinthető az iskola Facebook 
oldalán, vagy ha telefonjukkal beol-
vassák a kódot:
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Riti József Attila
A személyzet beoltásához 

kötik az iskolakezdést

 A hatóságok döntése értel-
mében november 8-án azokban az 
iskolákban kezdődött fizikai jelen-
léttel az oktatás, ahol a személyzet 
60%-a be van oltva.  A  rendelet sze-
rint hetente frissítik a beoltottsági 
arányokat. Amikor egy iskola sze-
mélyzete meghaladta a 60% beoltási 
küszöböt a diákok jöhetnek iskolá-

ba.
 A Kolozs megyei tanfelügye-
lőség októberi közléséből tudhatjuk 
az iskolák tantestületeinek beoltá-
si arányait. Megyei összesítésben a 
8017 tanár 68,96%-a van beoltva. A 
szamosújvári iskolákban a helyzet a 
következő:
• Kemény Zsigmond Líceum – 

80%
• Petru Maior Líceum – 80%
• 1-es sz. általános iskola – 88%
• Sünike Óvoda – 75%
• Ana Ipatescu Líceum – 65%

• Veseliei Óvoda – 64%
• Elvarázsolt Házikó Óvoda – 66%
• Szaklíceum – 68%
 Szamosújvár vonzáskörében 
három településen van magyar ok-
tatás, ezekben az iskolákban a hely-
zet a következő:
•        Búzai iskola – 57%
•  Széki iskola – 67%
•       Válaszúti iskola - 68%
 Az arányokból láthatjuk, 
hogy Búzában egyelőre nem lesz fi-
zikai oktatás.

Sport

Riti József Attila

Tizenegyedik helyen a 
Dési Unirea

 Az elmúlt hónap alatt, négy 
tétmérkőzést játszott a Liga 2-ben a 
Dési Unirea. A désiek mérlege eze-
ken a mérkőzéseken: egy győzelem, 
egy döntetlen és két vereség. A tét-
mérkőzések mellett az októberi vá-
logatott szünetben az Unirea a Ko-
lozsvári CFR-rel is játszott ahol 4-0 
arányú vereséget szenvedett. 
Concordia Chiajna – Dési Unirea 

1-0
 A Liga 2, 9. fordulójának 
nyitómérkőzésén a Dési Unirea a 
Concordia Chiajna otthonába láto-
gatott és 1-0 arányú vereséget szen-
vedett. A találkozó egyetlen gólját 
Younes Hamza szerezte büntetőből, 
a 34. percben.

 

 Az első félidőben elég gyen-
gén szerepeltek a désiek, akkor szü-
letett a hazaiak gólja, büntetőből. 
Szünet után motiváltan léptek pá-
lyára az Unirea játékosai és több al-
kalommal is kiegyenlíthették volna 
az állást.
Dési Unirea – FC Hermannstadt 

1-1
 A 10. fordulójában a Dési 
Unirea hazai pályán fogadta a tavaly 
még Liga 1-es FC Hermannstadtot. 
Az eredmény 1-1 volt, a gólokat 
Buhăcianu (35. perc) és Manole 
(63. perc) szerezték.
 A vendégek gólja a talál-
kozó 35 percében született, amikor 
Buhăcianu kihasználta a dési véde-
lem hibáját és betalált az üres kapu-
ba.
 A második félidőben a dé-
siek átvették az irányítást, a 63. 
percben pedig Manole tizenegyese 

következtében kiegyenlítették az ál-
lást (1-1).

Kolozsvári U FC – Dési Unirea 
3-1

 A 11. fordulójában szer-
vezték Kolozs megye rangadóját, 
melyben a Kolozsvári U FC, a besz-
tercei Glória Stadionban, fogadta 
a Dési Unireat és 3-1 arányú győ-
zelmet arattak. A találkozó góljait 
Tescan (6. perc), Boiciuc (34. perc), 
Blejdea (84. perc), illetve Manole 
(69. perc). A sétatéri stadion gyep-
szőnyegének cseréje miatt a kolozs-
váriak kénytelenek voltak Beszter-
cén lejátszani ezt a mérkőzést.
 A találkozót mindvégig a 
kolozsvári gárda irányította és ha-
mar átvették a vezetést. A második 
félidő közepén a vendégeknek sike-
rült több veszélyes helyzetet össze-
hozni, Manole személyében gólt is 
szereztek, de végül a kolozsváriak 
megadták a kegyelemdöfést. 
Dési Unirea – Temesvári Poli 2-0
 A 12. forduló utolsó előtti 
mérkőzésén, az Unirea hazai pályán 
2-0-ra győzött a Temesvári Poli fe-
lett. A találkozó góljait Ionuț Frăsi-
neanu (21. perc) és Mircea Manole 
(37. perc) szerezték
A Dési Unirea esélyt sem hagyott 
ellenfelének és már az első félidő-
ben megoldották a mérkőzést.
 Tizenkét forduló után a táb-
lázat 11. helyén van az Unirea. 
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Székely Csaba

Felemás szamosújvári 
szereplés

 A Szamosújvári Atletic 
Olimpia szereplése nem túl maga-
biztos az ősszel indult labdarúgó 
idényben.
   A IV. liga 7. fordulójában, balul si-
került a csapat mérkőzése. A hazaiak 
a Kolozsvári Supporter 2.0 legény-
ségét fogadták a sétatéri stadionon 
és 2-0 arányú vereséget szenvedtek. 
Az első félidőben még valahogy 
bír-ták az iramot Kilin Csaba klu-
belnök legényei, de tércsere után 
teljesen átadták a kezdeményezést a 
kolozsváriaknak.
 Helyi rangadót rendeztek 
Szamosújváron, a 8. fordulóban, 
ahol az Atletic Olimpia a szomszé-
dos Szamosújvárnémeti Vulturul 
éllovast fogadta. A nagy formában 
lévő „Sasok” gond nélkül nyertek 
4-0 arányban, továbbra is vezetve 
a táblázatot. A gólok szerzői Sînte-
judean, Danciu, Porumb és Petrean 
voltak, mind-mind felsőbb osztá-
lyokat is megjárt labdarúgók. Ami 
a szamosújváriakat illeti, a nyár fo-
lyamán teljesen megújult gárda se-

hogy sem találja fel magát. Évek óta 
ott is fejezi be az évadot, ami egy-
általán nem megtisztelő egy olyan 
klub számára, amely a III ligában is 
helytállt.
 A 9. fordulóban a Szamo-
sújvári Atletic Olimpia az Aranyo-
segerbegyi Victoria otthonában lé-
pett pályára és 2-0 arányú vereséget 
szenvedett. A hazaiak góljait Cub-
lesan (45. perc) és Rus (68. perc) 
szerezték. A szamosújváriak kapu-
jában az edző Dani állt be, miután 
a gárda kapushiányban szenved. A 
28 éves hálóőr azonban eleget tett 
kötelezettségének és a két bekapott 
gól ellenére jól védett, többször is 
megmentette csapatát egy súlyos 
verességtől.
 A tizedik fordulójában a 
Szamosújvári Atletic Olimpia ha-
zai pályán fogadta a Szászfenesi 
Academia de Fotbal csapatát és 4-2-
re győzött. A szamosújváriak góljait 
Stan Alex, Mălinaş Darius, Vereș 
Paul és Sacu Dan lőtték.
 A tizedik forduló végén a 
szamosújvári csapat a 14 csapatól 
álló bajnokságban a tabella 9. he-
lyén áll. 

Atletic Olimpia  / fotó: Claudiu Capra

Magabiztos menetelés
 A női Liga 2 második 
csoportjának első fordulójában a 
Szamosújvári Atletic Olimpia ha-
zai pályán fogadta az ACS Dream 
Team Bukarestet és 2-1 arányú 
győzelmet arattak. A szamosújvári 
gólokat Manciu és Iușan Alexand-
ra szerezték a mérkőzés második 
felében.
 A harmadik fordulóban a 
Szamosújvári ACS Atletic Olim-
pia lánycsapata hazai pályán fo-
gadta, az ACS Atletic Drobetát és 
a végeredmény 0-0 volt.
 A negyedik fordulóban a 
csapat a Bihar megyei Asociaţia 
Athletic CS United csapata ottho-
nában 1-1-et játszott a Szamosúj-
vári Atletic Olimpia
 Az ötödik fordulójában 
jegyezték egyetlen vereségüket a 
szamosújvári lányok. Hazai pá-
lyán 5-1-re kaptak ki a Kolozsvá-
ri Universitatea Olimpia második 
csapatától. 
 A hatodik fordulóban a 
Szamosújvári ACS Atletic Olim-
pia lánycsapata idegenben, a 
Kolozsvári Olimpic Star ACS 
otthonában, a kalotaszentkirályi 
stadionon lépett pályára és 6-0 
arányú győzelmet aratott. A talál-
kozó góljait Mera, Manciu, Cioba-
nu és Iușan szerezték.
 A hetedik fordulóban a 
Szamosújvári Atletic Olimpia ha-
zai pályán az ACS Academia de 
Fotbal şi Tenis Măgurat fogad-
ta. A két csapat közötti mérkőzés 
végeredménye 1-1 lett. A szamos-
sújváriak gólját Iușan Alexandra 
szerezte, az első félidőben. A ven-
dégek egyenlítő gólja a második 
félidőben született.
 A csapat eddig jól helytáll 
a Liga 1, második csoportjában, 
eddig két mérkőzésen győztek, 
hárman döntetlenre játszottak és 
egy mérkőzést elveszítették. A lá-
nyok jelenleg a tabella 4. helyét 
foglalják el.

Olvassa online is a 
sportrovatot. 

Olvassa be telefon-
jával a kódot!
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Multidéző

Riti József Attila

Szamosújvári dráma
 A háborúk, a járványok szá-
mos olyan drámákat okoztak, me-
lyekről nem szól a történelem. Egy 
ilyen történetet hozok az olvasok 
elé, annak ellenére, hogy egyesek 
megvádolnak majd, hogy „nem iga-
zi történelemről” írok. 
 A valóság az, hogy a hétköz-
napi élet, az egyszerű emberi sor-
sok, örömök meg drámák ugyanúgy 
a történelem szerves részei, ahogy a 
háborúk, a béketárgyalások, kong-
resszusok vagy egyéb események. 
Az egyszerű ember sorsa is megér 
egy kis figyelmet. Egy hasonló tör-
ténetet fogok az olvasók elé hozni 
jelen cikkemben. 
 Papp Mihály és családja tör-
ténetébe véletlenszerűen ütköztem. 
A minap amikor az Országos Szé-
chényi Könyvtár képes archívumát 
(Pannon Digitális Egyesített Archí-
vum) böngésztem (Gopcsa Jakab 
után kutakodtam) rátaláltam egy 
halom szamosújvári gyászjelentés-
re. Miután átnéztem az összes jelen-
tést letöltöttem párat (ismert XIX. 
és XX. századi szamosújváriakét), 
így találtam rá Papp Mihály gyász-
jelentésére. 
 A gyászjelentés Papp Mi-

 
hály (szűcsmester) halálhírével kez-
dődik, akit az I. világháború első 
évében (1914), friss házasként, be-
hívtak katonának (a dési magyar 
királyi 32. honvédgyalogezredben 
szolgált), majd pedig a frontvonalon 
szerzett sérülései (vagy a fronton 
szerzett betegség) miatt a nagysze-
beni hadikórházba szállították, ahol 
1915. május 10-én életét vesztette. 
Egysége utolsó rohama előtt a kö-
vetkező levelet írta terhes feleségé-
nek, Kehes Vettinek: „Most gyóntat-
tak meg s holnap rohamra megyünk. 
Imádkozz és adj misére valót, hogy 
őrízzen meg az Isten, de ha a golyó 
érne, tartsd meg jegygyűrűmet em-
lékül, mert tudd meg, hogy én sze-
rettelek, szeretlek és szeretni foglak 
síromon túl is.”
 Férje levelét olvasva de-
presszióba esett a várandós feleség: 
„elveszítette érdeklődését a külvilág 
eseményei iránt, apatikus lett, ujján 
férje jegygyűrűjét, csak a másvi-
lágra gondolt, ahol egyesülni kíván 
szeretett férjével. Hiába vigasztal-
ják hozzátartozói, hogy férje életben 
van, nem hiszi, azt gondolja, hogy 
csak ámítják.” A gyászjelentésből 
nem derül ki, de csak gondoljuk, 
hogy férje halálhírére erősödtek ön-
gyilkos gondolatai. 
 Szereplőink kigyereke, Mi-
hályka, pár nappal apja halála után 

született, június 5-én. A csecsemő-
nek nem adatott túl sok idő ezen a 
világon, tudjuk meg az említett for-
rásból, kéthetes korában, június 20-
án visszaadta lelkét a Teremtőnek. 
A gyászjelentés megemlítette, hogy 
az özvegy kisfia, Mihályka teme-
tésen eszmélt rá a valóságra, hogy 
sem férje, sem pedig kisfia nem él-
nek már. Pár órával később holtan 
találták a gyászos özvegyet és anyát: 
„Aznap délutánján már őt terítették 
ki. Meghasadt a szíve fájdalmában. 
Meghalt mert szeretett.” 
 Kehes Vetti és Mihályka ha-
lálának oka nem ismert, mert nem 
írja a jelentés, de könnyen megtör-
ténhet, hogy a nő öngyilkos lett, a 
kisfiú halálát pedig vagy valamilyen 
betegség, vagy anyja depresszió-
ja miatti gondatlanság okozta, de 
mindez már spekuláció. 
 A dokumentumból pár élet-
rajzi adatot is megtudunk Papp Mi-
hályról. Gyerekkora óta önzetlenül 
segítette szüleit a gyereknevelésben 
és a háztartásban, anyja jobb keze 
volt. Családot is későn, 37 évesen 
alapított, miután mindegyik testvé-
re kirepült a családi házból, a szülei 
pedig legkisebb testvéréhez költöz-
tek, valahova külföldre. 
 A gyászjelentést Papp Mi-
hály szülei (id. Papp József és Ka-
raszka Mária) és testvérei (Papp 
Mária, Papp Róza és férje Csomor 
János, dr. Papp József, Papp Katalin 
és férje Major Mihály, Papp Ilona és 
férje Gőoseián Jakab, illetve Papp 
István), illetve Kehes Vetti testvérei 
(Kehes Anna és férje Perint Gergő 
és Kehes Mária, Kehes Dániel, és 
felesége Molnár Teréz) írták alá. 
 A történet szomorú, egy fia-
tal család tragédiája, mely mindnyá-
junkat megérinthet és elgondolkod-
tat, hogy a családunk a legfontosabb. 
 UI.  Amennyiben ismeri va-
laki a szóban forgó személyeket vagy 
a történetet és nyilvánosságra hozná, 
azt megkérem tegye meg emailban a 
következő címre: info@kozlony.ro

A dráma gyászjelentése / Forrás: OSZK
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Felszegi Kincső 
A sziklatemplom

 Budapest egyik nevezetes-
sége a Gellért-hegy barlangjában 
kialakított templom, ahol a pálos 
szerzetesrend legértékesebb erek-
lyéjét, Remete Szent Pál lábszár-
csontját őrzik a szerzetesek, melyet 
1381-ben kaptak meg Velencétől.
A Gellért-hegyet a középkorban 
Pest-hegynek is nevezték, ami erről 
a barlangról kapta a nevét, ugyanis 
a szláv nyelvekben a „pest” barlan-
got, üreget is jelent. Szent Gellért 
püspök, a szerzetesek mintapéldája, 
Horvátországban találkozott Razina 
pannonhalmi apáttal, akinek kö-

szönhetően Szent Imrének volt 7 
évig a tanítója. A hegy szikláiról, 
egy kordéhoz kötözve taszították 
a mélybe. Mártírhalála tiszteletére 
később Gellért-hegynek nevezték el 
a helyet. 
 1924-ben egy magyar zarán-
dokcsoport meglátogatta a lourdes-i 
kegyhelyet. Ezután kezdték el ki-
alakítani a barlangból a templomot, 
majd ehhez egy neoromán stílusú 
kolostort is építettek a pálosok szá-
mára. 
 Főhajóból és több kápolná-
ból álló templomot alakítottak ki 
a barlangrendszerben. Ezek közül
az egyik a lengyel kápolna, mely a
lengyel és a magyar nemzetet ösz-

szekötő barátság jelképe, ugyanis 
a pálos rendet sokszor segítették a 
Częstochowa-i lengyel szerzetesek. 
A sziklában csörgedező melegvizű 
források hatása, hogy télen- nyá-
ron 20 °C fok van a templomban, 
melyet a Magyarok Nagyasszonya 
tiszteletére szenteltek. 
 A kommunista diktatúra 
idején, miután betiltották a szabad 
vallásgyakorlást, szinte teljesen 
tönkretették a Sziklatemplomot, aj-
taját betonfallal zárták el. Viszont 
1990-ben az atyák visszakapták ko-
lostorukat, ahol a mai napig rend-
szeresen miséznek, és a turisták 
számára is nyitott. Mivel a templom 
a víz fölé magasodó sziklába épült, 
a templom előtti térről csodálatos 
kilátás nyílik a Dunára.
 A pálos szerzetesrend az 
egyetlen magyar alapítású férfi sze-
rezetesrend, melyet Boldog Özséb 
alapított, aki 1250-ben összegyűj-
tötte a Magyarországon elő remeté-
ket. Később ők terjesztették el ezt a 
lengyelországi Częstochowába, Eu-
rópába, de az egész világra is.
 A pálosok történetét nem 
csak a templomba látogatók ismer-
hetik meg: a szerzetesek berendez-
ték a „pálos buszt”, amely sorra 
járja a városokat. Az érdeklődők a 
rendtörténet bizonyos eseményeit 
interaktív módon ismerhetik meg.  

Sziklatemplom/ fotó: Thaller Tamás - Wikipédia

Felszegi Imre
Szent Márton

 Szamosújvártól kevesebb, 
mint 15 km-re fekszik a Kárpátme-
dence egyik legszebb elnevezésű 
települése: Szépkenyerűszentmár-
ton, de lássuk, hogy vajon honnan 
származik e falu elnevezése?
 A kérdés azért is érdekes, 
mert Erdélyben több mint harminc 
település Európában pedig több, 
mint háromezer település vagy 
templom fűződik Márton nevéhez. 
A kérdés: ki ez a Márton vagy Szent 
Márton? 

 Sulpicius Severus (363-425) 
részletesen leírta Márton életét a 
Szent Márton- Élete-Levelek-Dia-
lógusok című könyvében.
 Márton 316 vagy 317-ben 
született a mai Magyarország terü-
letén fekvő Szombathely (Savaria) 
városában. Szülei pogányok voltak. 
Édesapja a római hadseregben szol-
gált, így került az akkori Pannónia 
provincia Savaria nevű településé-
re.
 A család hamarosan vissza-
költözött Itáliába és Márton Páviá-
ban, az ókori Ticiniumban, nevel-
kedett fel. Alig volt tíz éves, amikor 

szülei tudta nélkül jelentkezett a ke-
resztyén templomnál és kérte, hogy 
ő is katekumen (hittanuló, a kereszt-
ségre készülő felnőtt) lehessen. 
 A római hadsereg szabályza-
ta szerint minden legionárius katona 
elsőszülött fia köteles volt belépni a 
hadseregbe. Így történt, hogy Már-
ton katona lett. Sulpicius Severus 
leírása, és a fennmaradt legendák 
alapján Márton már a katonaságban 
„másképp” viselkedett. Ő, a mellé 
rendelt rabszolgával nagyon em-
berséges és barátságos volt. Több 
jócselekedete mellett, például azt is 
feljegyezték róla, hogy ételét min-



Szamosújvári Közlöny                           11

I. (új) évfolyam                                4. szám/2021 október
dig megosztotta rabszolgájával, akit 
nem is szolgának, hanem inkább test-
vérnek tekintett. Feljegyezték róla se-
gítőkészségét és jóindulatát.
Márton tizennyolc éves volt, amikor 
megtörtént az az esemény, amely 
egész életét megváltoztatta. Márton, 
szokása szerint élelmét, ruháit, és 
katonai zsoldját szétosztotta a szegé-
nyeknek. 
 Abban az évben különösen 
hideg volt Észak Galliában. Egy téli 
este, Amiens város kapujánál egy 
koldus közeledett hozzá. Mártonnak 
már nem volt semmije, amit adha-
tott volna a félmeztelen, éhes, félig 
fagyott embernek. Ekkor a rajta lévő 
köpenyét kardjával kettévágta, felét a 
koldusnak adta, a maradékot magára 
terítette. Következő éjszaka álmában 
megjelent neki Jézus Krisztus, és azt 
mondta, hogy Ő volt az a koldus, akit 
betakart a köpenyével. 
 Ekkor Márton végérvényesen 
eldöntötte, hogy nem a hadseregben, 
hanem az Úr Jézus Krisztusnak fog 
szolgálni. Kilépett a hadseregből és 
338 Húsvétján megkeresztelkedett. 
Szerzetes lett és élete legfőbb céljának 
a keresztény hit terjesztését tekintet-

te. Ő maga tiszta, igaz és ugyanakkor 
imádkozó és evangéliumi életet élt.
 356-ban visszaindult szülő-
hazájába Savariaba (Szombathely). 
Útközben rablók kezébe esett. Az őt 
fogva tartó és sanyargató gonoszte-
vővel Márton szóba elegyedett, és rá-
ébresztette gonosz cselekedetei feli-
merésére. A rabló észhez tért, majd 
elfogadta az evangélium tanítását és 
Márton követője lett.
Márton hazaérve Savariaba megke-
resztelte édesanyját, a legenda szerint 
a város főterén lévő kútnál.
 Vitába keveredett az arianus 
eretnekekkel, akik bántalmazták, 
nyilvánosan megvesszőzték, és kiker-
gették a városból.
 Ekkor Itália felé vette útját. 
Márton csendesen élte keresztyéni 
életét, ahol tudott segített, mindenki-
ért imádkozott. A toursi egyházme-
gye hívei őt szemelték ki a város püs-
pökének. Márton viszont továbbra is 
inkább kívánta a szerény, csendes, 
egyszerű életet. Így – a legenda sze-
rint -, amikor szerzetes társai és hívei 
elindultak hozzá, hogy őt püspökké 
válasszák, Márton elrejtőzött egy lúd 
ólban. Viszont a lúdak szárnycsapko-

dásukkal és gágogásukkal elárulták 
ottlétét, így megtalálták és Tours püs-
pökévé választották 371-ben. Viszont 
ő továbbra is a másokat szolgáló, tár-
saiért munkálkodó és az emberekért 
imádkozó életét élte. A már nyolcvan 
éves püspököt egy alkalommal Can-
des-be hívták, egy fellobbanó vita el-
csendesítésére. Ő rögtön odament, és 
397. november 8-án elhunyt.
 Szerzetes társai a Loire fo-
lyón, csónakban szállították holttestét 
Toursba és ott temették el 397. no-
vember 11-én.
 Egykori sírja fölé 476-ban 
Bazilikát építettek, amely 997-ben 
leégett, majd több ízben újjáépítették. 
A ma látható bazilika a XX. század 
elején épült fel.
 Szent Márton tisztelete már a 
IV. században elterjedt, ezért találjuk 
olyan sok település elnevezésében a 
nevét.
 Erdélyben Márton nevét vi-
selik: Dícsőszentmárton, Magyar-
szentmárton, Csíkszentmárton, Nyá-
rádszentmárton, Mezőszentmárton, 
Szentmártonmacskás, Szépkenyerű-
szentmárton, stb. települések.

Kiss Lehel
Az isteni gondviselésről

 Amikor nagyapám hazatért a 
mintegy hét esztendeig tartó orosz-
országi és szibériai hadifogságból, 
sokan azt mondták: „Szerencséje 
volt!” Ő maga azonban mindvégig 
vallotta, hogy nem a szerencsének, 
és nem is a véletlennek köszönheti 
megmaradását, hanem az élő Isten-
nek, akinek akarata és tudta nélkül 
egy hajszál sem eshet le a fejünkről. 
Ez a bizonyosság tette hálássá, és 
tartotta abban az alázatban, amellyel 
a próbatételeket is az isteni szeretet 
által ösztönzött gondviselésnek tudta 
felfogni.
 Szamosújvár sokféle kihívás-
sal, örömmel és tragédiákkal színes 
történetében is az isteni gondviselés-
ről szól szinte minden pillanat, amint 
a mélyen hívő Szongott Kristóf a 

„véletlen” és a „szerencse” szavak 
kizárásával ezt több helyen hangoz-
tatta. Az egyik ilyen eset, amely ékes, 
és sokáig emlékezetes példája ma-
radt az isteni gondviselésnek, 1801. 
május 4-én történt. Az előző eszten-
dőben villámcsapás rongálta meg a 
székesegyház tornyát, a helyreállítási 
munkálatok sok pénzt és időt vet-
tek igénybe. Azon a hétfői reggelen 
a város előkelő, nevezetes emberei-
ből álló bizottság, amely a bevégzett 
munkát hivatott megvizsgálni, a Ko-
rona Szálló sarkán (ahol ma a házas-
ságkötő terem van) toporzékolt. A 
megegyezés szerint Simay főbíróval 
az élen 9 órakor a toronyban kel-
lett volna lenniük. A főbíró azonban 
nem jelent meg még negyed tízkor 
sem. Türelmetlenül és értetlenkedve 
várták, hiszen elöljárójuk mindig a 
pontosság és a fegyelmezettség min-
tapéldánya volt. Fél tízkor sem mu-

tatkozott. Már erősen nyugtalankod-
tak, mikor a sétatér irányából hosszú, 
gyors léptekkel közeledett Simay. 
Messziről integetve kérte az elnézést, 
amiért elaludt, és nem tudott megje-
lenni a megbeszélt időpontra. A bi-
zottság tagjai megnyugodva indultak 
a templom felé. Abban a pillanatban 
– mindenki megrökönyödésére – 
hangos robajjal dőlt romba a torony. 
Nagy volt a veszteség, de még na-
gyobb lett volna, ha a főbíró el nem 
alszik, és a város vezetői a megbe-
szélt időben felmennek a toronyba.
 Ez a történet is világosan 
szemlélteti a 127-ik Zsoltár üzene-
tének igazságát, mely szerint az Is-
ten hatalmában van a város épülése, 
megmenekülése. Nélküle minden 
erőfeszítés hiábavaló. Viszont azt, 
aki Őt mindenható Úrnak elismeri, 
és neki szolgál, még álmában is jóval 
tartja.
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Képzőművészet

Riti József Attila

Juhász Ernő festőmű-
vész

 Juhász Ernő festőművész, 
Szamosújváron született 1889. ja-
nuár 12-én. Elemi és középiskolai 
tanulmányait szülővárosába járta ki, 
majd 20 évesen, 1909-ben felkerült 
a pesti művészeti főiskolára, ahol 
1913-ig tanult. Budapesti tanul-
mányai befejezése után hazakerült 
Szamosújvárra, de a háború 1914-
es   

 

kitörése gátat szabott feltörekvő pá-
lyafutásának, amit az sem segített, 
hogy négy éven keresztül a front-
vonalak mögött teljesített katonai 
szolgálatot. 
A háború után megpróbált bekap-
csolódni a kolozsvári művészeti 
életbe és festményeivel részt vett 
az 1919-es és 1921-es összerdélyi 
kiállításon, majd az 1929-ben meg-
alakuló Barabás Miklós Céh alapító 
tagjai közé is beszámítottak, de vé-
gül nem lett tagja a közösségnek. 
 A város polgárai tisztelték 
és értékelték munkáit, a módosab-
bak vásároltak is tőle, de ő mégis 
magányosan és elszigetelten élt. 

 A művész számára a város 
és a környező táj biztosított témá-
kat. Akvarelljei mellett a szomszé-
dos román falvak templomainak fa-
lát, ikonjait is festette. 
 Megélhetési gondjai is akad-
tak, ezért az édesapjától örökölt 
mesterségével szerezte meg kenye-

rét és üveges műhelyt működtetett. 
Rajztanárként is kipróbálta magát, 
de megbízatása csak egy évet tar-
tott. 
 Juhász Ernő szülővárosá-
ban halt meg, 1967. december 2-án, 
Szamosújváron, ahol egész életét 
leélte. 
  Műveiből 2021 őszén nyílt 
kiállítás a Téka Alapítvány konfe-
renciatermében, Incze Zsuzsa jóvol-
tából. Az ott kiállított festményeket 
mutatjuk be lapunk hasábjaiban és a 
www.kozlony.ro portálon, az elkö-
vetkezendő hónapokban.

Malomárok

Juhász Ernő - Önarckép

A Salamon templom észak felől nézve

Kandia
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Riti József Attila

Szamosújvár utcái
 A város alapítása utáni első 
évtizedekben csak három utcája 
volt a városnak, tudjuk meg Szon-
goth Kristóf monográfiájából. Ez a 
három utca: „az első „Víz-útcza“ne-
vet nyert; a másodikat „Közép-út-
czá“-nak nevezték és az utolsó — a 
sorrend szerint — felvette a „Har-
madik-útcza“ nevezetet…”[1]. Az 
utcákat ketté osztotta a Főtér (Piacz, 
ahogy anno nevezték), ezért a tőle 
délre eső részeket felsőnek, a tőle 
északra esőket pedig alsónak nevez-
ték.
 Mivel az első utca mellett 
folyt el a Szamos, ezért ezt Víz-ut-
cának (a Főút) nevezték. Ezt az utcát 
Dániel Todor házáról Toderás-utcá-
nak is hívták, a XVIII. század vé-
gén. A XIX. század elején Nagy-ut-
cának, majd pedig Király-utcának 
(mert ezen az úton jött be a városba 
I. Ferenc császár és király) nevez-
ték.
 Idővel a harmadik utca (ma 
Örmény utca) is más nevet kapott. 
1791-ben, Balta Emanuel házában 
megnyílt a város első postája és el-
nevezték Posta-utcának, majd pedig 

egy rövid ideig Kovrig Tódor főbíró 
nevéről Tódor utcának.
 A város negyedik utcája, a 
Bel Mező utca (ma Crișan) a XVIII. 
század végén és XIX. század ele-
jén épült. A Kül Mező utca (a mai 
Trandafirilor és Victoriei utcák – so-
rompótól sorompóig) is nagyjából 
ugyanakkor épülhetett.
 A város az 1850-es években 
észak fele terjeszkedett és megépült 
az Új utca, amely a jelenlegi tör-
vényszéktől az örmény katolikus 
temetőig feküdt (mai neve Mihai 
Eminescu utca).  
 A közbiztonság miatt min-
den utcába kineveztek egy – egy 
utcakapitányt, akik minden napra 
kirendeltek egy – egy fegyveres 
polgárt, akik 21:00 órától hajnali 
2:00 óráig járőröztek és felügyelték 
a rendet. Továbbá egy-egy biztost is 
kineveztek, melynek szerepe a ké-
mények felügyelete, hogy tűz ese-
tén időben tudják riasztani a lakos-
ságot.

A Főtér és az utcák kövezése

 A Főtér helyét már a város 
alapításakor kijelöltek, de csak a 
XIX. századra kapta meg végleges 

formáját, amikor négy oldalán le-
rakták a járdákat (1801) és felszen-
telték a székesegyházat (1804. má-
jus 26-án).
A Főteret 1807-ben kövezték ki 
Kovrig Tódor főbíró alatt. A mun-
kálatot Meling József vezette és a 
várbéli rabok segítettek neki. Me-
lingnek havi 10, majd 14 forintot 
fizettek.
 1837-re már megrongáló-
dott a térkő, ezért újra kellett kövez-
ni, de ezúttal jóval tartósabb gránit-
kővel. A teljes költség 9500 forintba 
került, amely nem kis összeg volt 
annakidején.
 A Főteret kikövezték ugyan 
a XX. század elején, de a város ut-
cáit nem, ezért esős időben rendkí-
vül sárosak voltak. Emiatt a főkor-
mányszék 1821-ben elrendelte az 
utcák kövezését, de ez nem történt 
meg csak pár évtizeddel később, az 
1860-as években, és a Víz utca volt 
az első. Térkőnek gránitot használ-
tak és 100 ezer forintjába került a 
városnak.[2]

Bibliográfia:

 [1] SZONGOTH KRIS-
TÓF: Szamosújvár Szabad Királyi 
Város monográfiája 1700-1900, Au-
róra nyomda, Szamosújvár, 1901, I. 
kötet, 175. o. 
 [2] SZONGOTH KRIS-
TÓF: Szamosújvár Szabad Királyi 
Város monográfiája 1700-1900, Au-
róra nyomda, Szamosújvár, 1901, I. 
kötet, 177. o

Ha többet olvasna Szamosújvár 
múltjűról akkor szkennelje be tele-
fonjával a kódot, vagy keresse fel a 
www.tortenelmimagazin.com hon-
lapot!

A város régi térképe
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Gyereksarok

Butuza Zsófia (III. o.)
Mit szeretnek a lányok?
Rózsaszín blúz, pöttyös szoknya,
Ez a lányok kedvenc cucca.
Sminkkészletek, rózsás parfüm, 
Sétáláskor lányra kerül. 

Hajcsavar és kontyoló,
Csínos lányok hajába való. 
Fülbevaló, nyaklánc, gyűrű,
A leányzó nélkülük szörnyű. 

***

Juhos Izabella (XII. o.)
Leányábránd 

S mint álmon túl, földi valóban,
Szemed megcsillan a homályban.
Hajad ében fekete fénye a sötétben, 
Úgy fénylik, mint csillagok az égen.

Reszkető vallomás ez, édes és deren-
gő. 
Elbámulva, szívet kápráztatva me-
rengő. 
Minden pillanat, mint üvegbe zárt 
csókok,
Mint sziklába vésett szenvedélyes 
bókok.

Hangod édesen karcol, mint jegenye 
az eget, 
Símogat, mint bíbor kaftán napmenti 
felleget.
Mint szirom gyönge érintése, puhán 
ha átölelsz...
Könnyeimre tüzes csókkal, s édes 
szóval felelsz.
 
S ha úgy vérzem, mintha gyilok 
tépné szívem,
Mint édes forrás víz, égi nektár vagy 
te nékem. 
Pírem és szerelmem, írom és bána-
tom,
Ördögöm, s angyalom, andalító 
áldalom.

Mint részeg ajak csókodra szomja-
zom,
Forró bőröd heves szívvel minden 

fohászom. 
S mint álom követem lépte nyomát,
Nincs oly méreg mely elfedné illatát!

Kezemben édes leányábrándja a 
bohó szívnek,
Mit lehunyt szemmel félőn légnek 
engedek.
Játék ez, de fájóbb a kínnal, s ége-
tőbb a tűznél,
Hisz nincs is szenvedőbb a szerel-
mesnél!

Szeret? Nem szeret? - dalolom a 
szélnek,
S az repíti tova, mit ujjaim e virágról 
tépnek.
Nem szeret!? - reszket bele szívem, 
de meglátom,
Hogy egy gyönge levélke még vö-
röslik e virágon!

***

Tasnádi Stefánia Tímea (X. o)
Rózsába zárt csillagok 

Rózsába vannak zárva a csillagok
Benne megy az idő, amíg meg nem 
állítom.
A sarkcsillag vajon merre van?
Ő biztos kisegít most a bajban

Szomorúak lehetnek itt bezárva
de biztos oka volt annak, aki ide őket 
bezárta.
És ha én megmenteném őket?
Lehet akkor a rossz már nem győzhet.

Én is csak egy csillag vagyok ott…
Akkor kerültem fel, mikor szívem 
benned megbízott.
Ne aggódj, soha nem vagyok én itt 
magányos
csak még mindig minden olyan ho-
mályos.

A csillagok rólad beszélnek még most 
is
de nekem akkor se hihető és nem re-
ális.
Nem értem mit mondanak, akkor se 
ha akarnám
Oh istenem bárcsak a múltat magam 
mögött hagyhatnám…

Önök küldték

Máté Klára

November 
Ember ébredj, veszély fenyeget,
Gonosz erők tesznek ígéreteket,
Hol béke szeretet elenyészik,
Temérdek sok ember elaluszik.
Föllobban sírján egy gyertya,
Szemünket könnycsepp borítja.

Régi foszlott emlékképek,
Szeretteink ébredjetek!
Itt vagyunk várunk,
Szerte nem foszló bánatunk,
Itt hagytatok árván,
Életünk pár óráján.

Úgy szeretnénk látni,
Soha el nem hagyni,
Látjátok mi van itt?
S az emberek gondolatait?
Nem tudjuk mikor lesz még 
a földön újra békesség.

Sok minden változott,
A ruhánk elkopott,
S az ember megromlott.
Szeretteink ti itt a földben,
Látjátok az embereket meggyötör-
ten?
Hol a szép szó, reménytelen,
Egymást marcangoljuk csendesen.

De hova visz az élet?
Meddig ejthet sebet?
Meddig gyilkolnak még kezek?
S az emberek reménytelenek.
De lesz meg remény,
Melyben elhiszem?

Lesz meg tavasz
S újra meghallasz.
De jövünk mi is
Szétesve, kapzsin,
Hol új élet vár,
Egy új, fénysugár.



I. (új) évfolyam                                4. szám/2021 október

Szamosújvári Közlöny              15

Konyha

Molnár Anna

Churut 
 Új állandó rovatot indítunk, 
melyben szamosújvári örmény és 
egyéb ételek, sütemények receptjeit 
mutatjuk be. A receptek heti- (szom-
batonként a www.kozlony.ro portá-
lon) és havi (a Szamosújvári Köz-
löny hasábjain) rendszereséggel 
közöljük. 
 Az örmény recepteket Mol-
nár Anna, a többi receptet pedig 
Gáspár János szakács jóvoltából 
közöljük, de önök is megoszthatják 
titkos receptjeik az info@kozlony.ro 
email címre.

Churut

Hozzávalók:

• 5 l tehéntej
• 1 kötés csombord
• 10 szál zeller 
• petrezselyem
• 3 kanál só

Elkészítés:
 A tejet felfőzzük, aludni 
tesszük 3-4 hétig. Minden nap meg

kavarjuk legalább kétszer, amíg sa-
vanyú lesz. 3-4 hét után odatesszük 
főni, a csombordot odakötjük a lá-
bas füléhez, amig besűrűsödik.  
 Ha ez bekövetkezett, akkor 
kivesszük a csombordot, beletesz-
szük a darált petrezselymet és zel-
lert, majd állandó kavarás mellett 
30-40 percig főzzük, fövéstől szá-
mítva. A végén pedig beletesszük a 
sót. 
 Ha elkészült a churut, akkor 
úgy forrón befőttes üvegbe tesszük, 
majd kupakkal lezárjuk. A churutot 
szárítva is lehet tartósítani (régebb 
így tartósítottak). 

Mi a churut?

 A churut az erdélyi örmé-
nyek egyik jellegzetes ételízesítője, 
az ángádzsáburleves (és nem csak) 
egyik alapvető hozzávalója. Nyá-
ron készítik, annyit, hogy egy évig 
jusson. 
 A churutot az örmények 
magukkal hozták, amikor letele-
pedtek Erdélybe. Szamosújváron, 
Gyergyószentmiklóson, Erzsébet-
városon és egyéb örmények lakta 
településen mai napig készítik és 
használják. 

Churut / Fotó: Molnár Anna

Dal a városról 

Örmény város te nagy Gérla,
Most nélkülem te maradjál.
Mert én tőled távol megyek,
Távozom az örmény szemtől.
Azért mondom „Isten áldjon“ !
Egygyel ismét kevesedel;
Megyek tőled idegenbe,
Habár te szültél itt engem.
Talán kérded miért megyek
Messze és idegenkedem ?
Más városba én most megyek:
Házat, lakást ott keresek.
Azt is mondod — én jól tudom - - 
Hogy én te benned születtem,
Házat, tűzhelyet te adtál, 
Sokfélekép ékesitél.

Van még egyéb Gérlá város,
Mondani-, közlenivalód ?
Mondj nekem a mennyit akarsz,
Mert én főied búcsút veszek.
Azt is fogod te mondani,
Hogy benned örmény templomok
Vannak, örményajkú bírák 
S pénzes, gazdag kereskedők.
Hasztalanul mondod mindezt, 
— Csak üres beszédet trécselsz, —
Mert én te tőled elválok:
Azért jer, hogy csókoljalak.
De mielőtt én elmennék:
Tőled Gérlá eltávoznék;
Halljad az én okaimat,
Szivem sok-sok fájdalmait.

A dal szerepel a Szongott Kristóf 
által kiadott Szamosújvár szabad 
királyi város monográfiája mun-
kájának negyedik kötetében.
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Híre van, hirdetést tenné közzé 
vagy elmondaná a véleményét a 

lapról és a portálról? Talán támo-
gatná a lap megjelenését? 

Írjon info@kozlony.ro email címre.

Ha támogatná lapunk megjelenését akkor támogatását utalja a következő bankszámla számra: 
Fundația Culturală Téka
Cod fical : 7309675
405300, Gherla, str. Mihai Viteazul, nr. 39, jud. Cluj
RO90BRDE130SV07017121300 – LEI
RO45BRDE130SV39908781300 - HUF 
Sfiwt kod: BRDEROBU
Megjegyzéshez írja oda, hogy a Szamosújvári Közlönynek szánja!
Köszönjük!

Támogató a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség és a Communitas Alapítvány.

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 igényelni, az oltáshoz 
szükséges a személyazonossági igazolvány felmutatása. 
 Az oltóközpont elérhetősége: 0757571312 

 Alkoss magad, ajándékozz 
egyedit névvel kézműves program-
sorozatot indított novemberben a 
Téka Alapítvány.
 A programok ingyenesek, 
de előzetes bejelentkezéshez kötöt-
tetek. Bejelentkezni Egri Hajnalnál 
lehet, a következő telefonszámon: 
0726267512.
• Nemezelés: 2021. november 

10, 17:00 óra
• Kerámia: 2021. november 16, 

17:00 óra
• Mézeskalács díszítés: 2021. 

november 24, 17:00 óra
• Tűzzománc: 2021. november 

25, 17:00 óra
Támogató: Hagyományok Háza.


