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Szabó Ildikó 

Vedd a Szentlélek 
ajándékát

 2021. november 
6-án, a bérmakörút kereté-
ben került sor Szamosúj-
váron, a római katolikus 
templomban a bérmálás 
ünnepélyes kiszolgáltatá-
sára.
 A 15 bérmálkozó 
a bérmaszülők, szülők, 
ministránsok és papok 
kíséretében vonult be a 
templomba, ahol Molnár

Árpád kántor vezénylé-
sével a kórus „Szállj szí-
vünkbe nagy Isten” éne-
ket zengte.
 A bérmáláshoz 
olyan ember járulhatott 
hozzá, aki új életet akar 
élni Jézusban, az Egyház-
ban. A bérmálkozók és 
hozzátartozóik szentmise 
előtt meggyóntak, hogy 
a bűnbocsánat szentségé-
ben megújulva tisztán fo-
gadják a Szentlelket. Ők 
elkötelezték magukat az 
egyházi közösségben való 
életre, az Egyház egysé-
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A bérmálkozók / fotó: Szabó Ildikó Mária

Kiss Lehel

Szenteste

Hallgasd e neszt, 
a szétmálló csendet!

Valami suhan.
Valaki csenget.

Valami csenget.
Valaki suhan.
Ének gyullad,
mint a villany,

kint, a kapuban. 

(Megjelent a Szivárvány, 
kisgyerekek képes lap-
jának, XLII. évfolyamá-
nak, 448. számában)

Molnár Kata rajza
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gének ápolására, az egy-
házi elöljárók iránti hű-
ségre
 A bérmálásra a 
misében az evangélium 
után került sor. Először 
Küsmödi Attila plébá-
nos bemutatta a bérmál-
kozókat Kerekes László 
püspöknek és elmondta 
róluk, hogy előkészül-
tek a bérmálkozásra és a 
szentség kiszolgáltatását 
kérik. Ezután következett 
a keresztségi ígéret meg-
újítása. 
 Kétféle kérdés, 
kétféle válasz hangzott el:
Püspök: Ellene mondo-
tok-e a sátánnak, minden 
cselekedetének és minden 
csábításának?
Válasz: Ellene mondunk
Püspök: Hisztek-e… Is-
tenben…, Jézusban…, a

Szentlélekben…, az Egy-
házban…, az örök élet-
ben?
Válasz (minden kérdésre 
egyenként): Hiszünk!
 Ezután Kerekes 
László püspök atya fel-
szólította a híveket, hogy 
imádkozzanak a bérmál-
kozókért. Majd kitárta ke-
zét a bérmálkozók fölé, a 
Szentlelket és hét ajándé-
kát kérte rájuk. 
 Ezt követően min-
den bérmálkozó bérma-
szülőjével együtt a püs-
pök elé állt. A bérmaszülő 
jobb kezét bérmagyerme-
ke jobb vállára tette. Ezzel 
kifejezte, hogy felelőssé-
get vállal érte. A püspököt 
kísérő pap megmondta a 
bérmálkozó bérmanevét. 
Ekkor a püspök a bérmál-
kozó fejére tette kezét, s 

krizmába (szentelt olaj) 
mártott hüvelykujjával 
keresztet rajzol homloká-
ra e szavakkal:
“J. (a bérmanevet mond-
ja), vedd a Szentlélek 
ajándékának jelét!”
A bérmálandó: Ámen.
A püspök, mint új, nagy-
korú keresztényt köszönt: 
Békesség veled!
Bérmálandó: És a te lel-
keddel!
 A szentmise foly-
tatódott az egyetemes 
könyörgéssel, a bérmál-
kozók pedig a szentáldo-
záshoz járultak. A mise 
végén a püspök atya a 
megszokottnál hosszabb 
imával – kiterjesztett 
kézzel – áldotta meg a 
bérmáltakat és a híveket. 
Kérte Istent, hogy a temp-
lomból hitvalló, a Szent-
lélekben lángra gyúlt em-
berek távozzanak.
 A bérmáltaknak 
tudniuk kell, hogy új, fel-
nőtt keresztény élet kez-
dődik a Szentlélek vezeté-
se alatt és az egész életre 
állandósulnia és fejlődnie 
kell bennük a várakozás 
és cselekvés keresztény 
magatartásának.

A szamosújvári ferences templom belseje
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Iskola

Felszegi Melinda
Márton nap a Ke-
mény Zsigmond 
Elméleti Líceum 
elemi tagozatán

 November 11.-én, 
Márton napja alkalmá-
ból, iskolánk elemi tago-
zatának diákjai különle-
ges tevékenységen vettek 
részt. Lelkesedésüket és 
kíváncsiságukat fokozta, 
hogy a Szent Márton ne-
vét viselő mezőségi falut 
többen ismerik.
 Iskolánk több 
diákja és pedagógusa 
büszkélkedik szépkenye-
rűszentmártoni gyökerek-
kel. Fontosnak tartják to

vábbéltetni a falu hagyo-
mányait, ízeit és a helység 
nevéhez fűződő története-
ket.
 Butuza Katalinta-
nítónő elmesélte, honnan 
származik a falu elneve-
zése. Az ötletbörzét köve-
tően megegyeztek, hogy 
Szépkenyerűszentmárton, 
Erdély egyik legszebb és 
leghosszabb nevű faluja.
Ezt követte a Savaria-
ban-Szombathelyen szü-
letett Szent Márton éle-
tének és legismertebb 
legendáinak rövid vetített 
képes bemutatója, majd a 
negyedikes diákok előad-
ták kisebb társaik számára 
a legendákat.
 Filep Ildikó tanító-

nő elmesélte és bemutatta 
a kenyérsütés folyama-
tát. Azt is elárulta, hogy 
a finom kenyér kovásszal 
készül, káposztalapura 
kell tenni, sütés után pe-
dig leverik az égett héját, 
takaróruhával terítik le és 
várni kell amíg ,,a lelke a 
mennybe megy” - csakis 
ezután ehető a már kihült 
kenyér. A bemutató után 
minden gyerek készített 
magának egy perecet a 
kovászos kenyértésztából.
 Felszegi Melinda 
tanítónővel a gyerekek 
cetlikre írták vagy rajzol-
ták jó cselekedeteiket és 
feltűzték a jóságáról híres 
Szent Márton köpenyére.
 Butuza Katalin se-
gítségével a gyerekek ki-
próbálták a lúdtollal való 
írást.
Minden gyerek megkós-
tolta, a tevékenység vé-
gén, a fatekenőbe rejtett, 
frissen sült Márton zsem-
lét.
 Az esemény szer-
vezői az Erdélyi Szent 
Márton Kulturális Köz-
pont Egyesület, Butuza 
Katalin, Felszegi Melin-
da, Filep Ildikó és Riti Jó-
zsef Attila. .

Szent Márton napja a Kemény líceumban



I. (új) évfolyam                 5-6. szám/2021 november-december

4                                                               Szamosújvári Közlöny

Fodor Emőke

Novemberi jeles 
napok összefoglaló-

ja az elemiben 

 2021. Katalin 
napon, november 25-én 
szervezte meg a szamo-
sújvári Téka Alapítvány 
és a Kemény Zsigmond 
Elméleti Líceum tanítói 
csapata a XVII. Pörgety-
tyű anyanyelvi vetélkedő 
elemiseknek szóló vetél-
kedőjét.
 A tavasszal meg-
rendezett online is érde-
kes volt, most újabb vál-
tozatot próbáltunk ki a 
járványügyi előírásoknak 
megfelelően. Sajnos, ez 
alkalommal csak iskolánk 
kisdiákjai versenyeztek

 egymással, de lehetőség 
adódott, hogy nagyon so-
kan részt vegyenek a szó-
rakoztató versenyben.
 Délelőtt a kiseb-
bek, az előkészítő, első 
és másodikos kisdiákok 
mérték össze a tudásuk. 
Hat hattagú csapat foglal-
ta el helyét az iskola au-
lájában. Egy kis jégtörő 
játék után, melyben min-
denki talált és üdvözölt 
pár új barátot, sor került 
a csapatok névválasztásá-
ra. A nevek három szóból 
kellett álljanak: egy no-
vemberben ünneplő szent 
beceneve, egy hozzá illő 
tárgy, illetve egy tulaj-
donság. A neveket egy 
szófelhőből választhat-
ták ki. Ezt követően egy 
hat darabból álló címer-
pajzs-puzzlét kaptak, aho-

va a csapattagok egy- a 
névhez kapcsolódó – raj-
zot készítettek. Érdekes 
címere lett minden csa-
patnak: Kedves Malomkő 
Kati, Rózsás Szent Kati, 
Bátor Havas Marcika, Jó-
szívű Liba Márton, Nagy 
Liba Márton, Bátor Liba 
Márton. Nagyon érdeke-
sen mutatták be ezen cí-
mereket a csapatok képvi-
selői, amit a zsűri sok-sok 
ponttal értékelt. Idén Pus-
kás Etelka nyugalmazott 
tanítónő, Szabó Annamá-
ria, a Téka Alapítvány al-
elnöke és Schuller Hajnal 
magyartanár értékelte a 
délelőtti csoportokat.
 A legtöbb pontot a 
feladatlapok helyes meg-
oldásával szerezhették a 
gyerekek. Az előkészítő 
osztályosok Szent Márton 
legendájának történetké-
peit kapták, ezt sorrendbe 
fel kellett ragasztaniuk. 
Az elsősök a képek kez-
dőhangjait összeolvasták, 
és lerajzolták a kapott 
tárgyat. A másodikosok 
számára betűkiegészítés, 
kakukktojás és helyesírási 
totó volt a kihívás.
 Az írásbeli felada-
tot a villámkérdésként fel-

Pörgettyű az elemiben / fotó: Téka Alapítvány
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tett találós kérdések – il-
letve a rablás lehetősége 
– nagyon felvillanyozta a 
csoportot.
 A következő írás-
beli feladat után, ahol a 
történet szereplői előtti 
számjegyeket, a telefonon 
levő betűkre átkódolva ta-
lálták meg a kulcsszót, a 
legérdekesebb rész követ-
kezett: az activity társas-
játék átgondolt változata. 
Első körben elmutogatták 
a kihúzott szót, második-
ban pedig szavakban kö-
rülírták. S természetesen 
a rablás lehetősége miatt 
izgatottan figyelt minden-
ki.
 Legutolsó feladat-
ként a csapatok legki-
sebbje átbújt a hullahopp 
karikák jelezte időalag-
úton, s a múltból egy régi-
es szót hozott a csapatnak. 
A zsűrinek mai nyelvre 
fordították le a szavakat.
A zsűri legjobbnak a Bá-
tor Liba Márton csapatot 
tartotta, Kedves Malomkő 
Katit másodiknak, Nagy 
Liba Mártont harmadik-
nak. Minden csapat juta-
lomban részesült.
 Délután a harma-
dik- negyedikesek vetél-

kedtek, ugyancsak hat 
csoportban. Ők is a no-
vemberi jeles napok köré 
építették a feladatokat, 
s a csapatnév választást 
is. A mindenszentek hó-
napjában a következő ne-
vek születtek: Ünnepek, 
Fényes angyalok, Szent 
hónapok, Szentek, Szent 
Napok, Szeretet.
 Elsőként az eszpe-
rente nyelven írt feladatok 
tették próbára a kisdiáko-
kat. Majd a jeles napok-
hoz kapcsolódó ízes köz-
mondásokat kapták meg a 
csoportok szókártyákon. 
Egy oda nem illő szót kel-
lett elcserélni a többi csa-
pat valamelyik szavával. 
A feladat nehéznek bizo-
nyult, ugyanis zsibvásár 
alakult ki, de annál érde-
kesebb volt. Az összetett 
szavak feladata során a 
lúd-liba illetve disznó-ser-
tés előtaghoz illő utótagot 
illesztettek, így bővítették 
szókincsüket A Mikulás-
nak írt levelet hibátlanná 
javították a jó helyesírás 
birtokosai. Ennek során 
néhány nagyon gyakran 
elkövetett hibát – bak-
kancs, aggancs stb.-kel-
lett felfedezniük. Egy 

másik feladatban a hónap 
ünnepeltjeinek beceneve-
it gyűjtötték össze, majd 
ügyességüket próbálgatva 
eljátszották Szent Márton 
történetét vagy egy elkép-
zelt jó cselekedetét. Do-
bókockás szövegalkotási 
feladat következett, ahol 
a mese idejét, szereplőjét, 
helyszínét és problémáját 
a dobókocka száma dön-
tötte el. Itt szövegalkotási, 
mondatszerkesztési, fo-
galmazásírási ügyességük 
került kihangsúlyozásra.
 Legutolsó feladat-
ként helyesírási és tolda-
lékolási gyakorlatok kö-
vetkeztek.
 Legügyesebbek 
a Fényes angyalok let-
tek, majd őket követték a 
Szent hónapok és az Ün-
nepek.
 A nagyokat Pus-
kás Etelka, Rariga Imola, 
a Téka Alapítvány mun-
katársa, illetve Hajdú 
Enikő angoltanár értékel-
te
 Célunkat elértük, 
e nemes vetélkedő során 
élvezettel pörgették és 
pallérozták elméjüket is-
kolánk tanulói. 
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 Az értékelők na-
gyon megdicsérték a gye-
rekek helyesírási
képességeit.
 Köszönet minden-
kinek, aki részt vállalt e 
hiánypótló verseny meg-

szervezésében.  Az online 
oktatás alatt az együttmű-
ködés nagyjából, a dra-
matizálás úgyszintén hát-
térbe szorult, így nemcsak 
jó szórakozási lehetőség 
volt, hanem egy iránymu-

tató is a pedagógusoknak, 
hogy mely területek szo-
rulnak nagyobb odafigye-
lésre.
 Támogató Emberi 
Erőforrások Minisztériu-
ma.

Riti József Attila

Újabb könyvcso-
mag érkezett Sza-

mosújvárra

 A szamosújvári 
származású Varga Júlia 
folytatta karitatív tevé

kenységét és egy újabb 
könyvcsomagot küldött 
Szamosújvárra, a Ke-
mény Zsigmond Elméleti 
Líceum könyvtárának.
 Nyáron közzétett 
felhívására már akkor 
sokan csatlakoztak, akik 
ugyanúgy szívügyüknek 
tekintik a szórványban élő 

magyar megmaradását 
ezért újabb könyvcsoma-
got küldtek az iskolának.
 Varga Júlia a fel-
hívásban a következőket 
írta:
 “A modern, kor-
szerű intézmény a Téka 
Alapítvány által áthelye-
zett könyvtárgyűjteményét 
tovább szeretné gyara-
pítani, hiszen az utóbbi 
években végbement ta-
nügyi reform megváltoz-
tatta a házi olvasmányok 
listáját. Cél, hogy diákja-
inak biztosítsanak korhű, 
kortárs olvasmányokat is, 
melyek a jelenlegi tanulá-
si folyamatban elenged-
hetetlenek.”

***
A képen szamosújvári 

panoráma

Könyvcsomag érkezett
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Fodor Emőke
Riti József Attila

Szamosújvári díja-
zottak kárpátme-
dencei népdalver-

senyen

 Idén második al-
kalommal került sor a 
Legato Egyesület által 
megszervezett “Nem úgy 
van most mint volt régen” 
online népdalversenyre. 
A Kemény Zsigmond El-
méleti Líceumot hat diák 
képviselte, mindannyian 
szép eredményt elérve a 

Kárpát medencei vetélke-
dőn.
 A szervezők sze-
rint a „Nem úgy van 
most, mint volt régen…” 
célja nem kimondottan a 
rangsorolás, inkább a se-
regszemle.”
 A népdalverseny-
re 78 dalospacsirta jelent-
kezett egyéni és csoportos 
kategóriákban. A díjazás-
ra online esemény keretén 
belül került sor, november 
30-án, 19:00 órától. A vi-
deókonferencia keretén 
belül a zsűri tagjai és a 
szervezők is megszólal-
tak. A szakmai zsűri ver-
senyzők felkészültségét, 

stílusos előadásmódját, 
dallamválasztását kiemelt 
arany, arany, ezüst és 
bronz minősítéssel jutal-
mazta.
 A rangos ver-
seny zsűritagjai a követ-
kezők voltak: Bárdosi 
Ildikó (népdalénekes, a 
budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem 
óraadó tanára, a Nyíregy-
házi Művészeti Szakgim-
názium oktatója), Molnár 
Szabolcs (népzenész) és 
Kászoniné Fejes Gabriella 
(népzenész). 
 A népdalverseny-
szamosújvári díjazottjai: 
Filep Boglárka, Butuza 
Zsófia, Kis Adrienn, Juhos 
Borbála és Fodor- Harma-
ti Márk arany, valamint 
Filep Bíborka ezüst mi-
nősítésben részesültek. A 
diákok felkészítője az is-
kola egykori diákja, Sza-
bó Boglárka volt, aki je-
lenleg a Téka Alapítvány 
egyik népdaloktatója.

Mi is a Legato Egyesü-
let?

 „A Legato Egye-
sület 2015 óta szervez 
tehetséggondozó progra-
mokat (Hangoló, Legato

Könyvcsomag érkezett
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 és Dinamika zenetábo-
rok,
 „Nem úgy van most, mint 
volt régen…” népzenei 
továbbképző, „hangszers-
imogató” foglalkozások) 
Udvarhelyszéken. Az ala-
pító ötfős csapatunk rend-
szeresen kiegészül helyi 
és meghívott művészekkel, 
valamint zenekedvelő pe-
dagógusokkal. Így való-
sulhattak meg az utóbbi 
években a régióban hi-
ánypótló, állandó és idő-
szakos kulturális és zenei 
mediációs rendezvények.
 Az egyesület gyer-
mek- és ifjúsági együttese-
ket is mentorál (Nyitnikék 
énekegyüttes, Pallegretto 
kamarakórus). Vegyes-
kara és kamarazenekara 
rendszeresen fellép Szé-
kelyudvarhelyen és kör-
nyékén. Az udvarhelyszéki 
klasszikus zenei kultúrát 
az évenként megrendezés-
re kerülő Ars Sacra Fesz-
tivál és az orgonamuzsi-
ka-programok, valamint 
ünnepi egyházzenei szol-
gálat révén gazdagítja.” 
(www.legato.ro)

Riti József Attila

Bebras nemzetközi 
verseny Szamosúj-

váron is
 Az évente meg-
szervezett Bebras nem-
zetközi informatika ver-
senyen iskolánkat Fodor 
Kristóf (megyei 2, illetve 
országos 20.), Juhos Bá-
lint, Ferenczi András és 
Barabás Emőke Krisztina 
képviselték. Fodor Bálint 
és Juhos Kristóf tavaly is 
jó eredményt értek el. 
 A versenyben 
részt vevő diákokat Ben-
tia Annamária és Pap At-
tila készítették fel. 

Mi a Bebras?
 A Bebras egy 
olyan nemzetközi ver-
seny, melynek célja, hogy

a diákokkal megismertes-
se az algoritmikus gon-
dolkodást és az informati-
ka világát.
  A vetélkedő ötlete a lit-
ván Vilniusi Egyetem 
egyik tanárának, Valenti-
na Dagiene agyából pat-
tant ki. Szimbóluma azért 
lett a hód, mert ez a kisál-
lat az intelligencia és a ke-
mény munka jelképe.
   A verseny első kiadá-
sát 2004-ben szervezték, 
napjainkban már 54 or-
szágban szervezik és kö-
zel 3 millió diák vesz rajta 
részt.
 Az idei vetélkedőt 
Romániában november 1 
– 9 között szervezték és 
352 tanintézmény 6589 
diákja vett részt rajta. A 
szamosújvári iskola diák-
jai pedig a legjobbak kö-
zött voltak.
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Résztvevők

Fodor Emőke
Riti József Attila

Konferenciák és 
tanácskozások

 A szamosújvári 
Kemény Zsigmond El-
méleti líceum több tanára 
december 3. és 5. között 
konferenciákon és tanács-
kozásokon vett részt.

RMPSZ jubileumi kon-
ferencia Nagyenyeden

 2021. december 
4-én a Romániai Ma-
gyar Pedagógusszövet-
ség (RMPSZ) 30 éves 
jubileuma alkalmából a 
Gál Kelemen Oktatási 
és Módszertani Központ 
szervezett régiós kon-

ferenciát Nagyenyeden, 
melynek címe Felelősen a 
közösségért, témája pedig 
az RMPSZ érdekvédelmi 
tevékenysége volt.
 A szervezésbe 
betársult a rendezvény-
nek otthont adó, ebben 
a tanévben megalapítá-
sának 400. évfordulóját 
ünneplő Bethlen Gábor 
Kollégium, illetve a Fehér 
megyei tanfelügyelőség. 
A jubilálók köre tovább 
bővült azzal, hogy a prog-
ram keretében megün-
nepelték a Fehér Megyei 
Magyar Pedagóguskon-
ferencia 10. évfordulóját. 
A Kemény Zsigmond El-
méleti Líceumot Kulcsár 
Melinda (igazgató), illet-
ve Felszegi Melinda és 
Fodor Emőke tanítónők-
képviselték.
Magyar pedagógusnak 
lenni a szórványban cím-
mel az iskola négy tanító-
ja vetítettképes dolgozatot 
küldött be, pontosabban: 
Felszegi Melinda, Fodor 
Emőke, Juhos Helga és 
Vigh Emese.
Rákóczi Szövetség, ve-

zetőtanári találkozó
 2021. december 
3. és 5. között a Rákóczi 

Szövetség középiskolai 
szervezetvezető tanárai 
találkoznak Sátoraljaújhe-
lyen, a Rákóczi Táborban, 
ahol a Kemény Zsigmond 
Elméleti Líceumban mű-
ködő szervezetet, ennek 
vezetője Riti József Attila 
képviselte.
 A december eleji 
tanácskozáson a Szövet-
ség 2022-ben tervezett 
középiskolai programjait, 
terveit vitatták meg.
 „A Rákóczi Szö-
vetség középiskolai szer-
vezetei több mint 350 
Kárpát-medencei iskolá-
ban működnek azzal a cél-
lal, hogy a diákok tanórán 
kívüli közösségi életét, él-
ményeit, határon átívelő 
kapcsolatait gazdagítsák. 
A Szövetség több tucat 
központi rendezvénye – 
nyári táborok, tanulmányi 
vetélkedők, vezetőképzők, 
emléknapokhoz kapcsoló-
dó utaztatási programok 
– a helyi kezdeményezé-
sek felkarolásával együtt 
a Rákóczis középiskolai 
szervezeteknek nyújtanak 
lehetőséget.” (Rákóczi 
Szövetség)
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Riti József Attila

TeleSuli díjazás 
Kolozsváron

 Pénteken,decem-
ber 3-án a Kolozs megyei 
tanfelügyelőségen került 
sor a TeleSuliban részt 
vevő pedagógusok díjazá-
sára. Az ünnepi alkalom, 
valamint a magyar taná-
rok és tanítok elismerése 
a Communitas Alapítvány 
és az Ady Endre Egyesü-
let támogatásával valósul-
hatott meg.
 A Kemény Zsig-

mond Elméleti Líceum-
ból öten vettek át okleve-
let: Székely Melinda ma-
gyartanár, Lukács-Erdei 
Ibolya történelemtanár, 
Juhos Helga, Felszegi 
Melinda és Fodor Emőke 
tanítónők.
 Az ünnepségen 
részt vett, Tasnádi Szilárd 
prefektus is, aki iskolánk 
jogelődjének véndiákja. 
A prefektus beszédében a 
következőket nyilatkozta: 
„Hálás vagyok mindazok-
nak, akik bekapcsolódtak 
a TeleSuli programba, 
és színvonalas televíziós 

leckékkel járultak hozzá 
a gyerekek oktatásához. 
Szeretném megköszönni 
a TVR munkatársainak, 
a tanügyminisztérium ki-
sebbségi osztályának, a 
tanfelügyelőség munka-
társainak, a szülőknek és 
nem utolsó sorban azok-
nak a Kolozs megyei ta-
nároknak, akik ezekben a 
nehéz időkben is vállalták 
a munkát, ezzel nem csak 
a saját diákjaikat segítve, 
hanem minden érintett er-
délyi tanuló oktatásához 
is hozzájárultak. További 
sok sikert kívánok!” (for-
rás: https://kolozsmegye.
ro/)
 A TeleSulit Ma-
gyar Szülők Szövetsége, 
RMDSZ, a kisebbségi 
oktatásért felelős állam-
titkári kabinet kezdemé-
nyezték és a Román Köz-
szolgálati Televíziónak 
köszönhetően a tévében is 
nézhették az érdekelt diá-
kok.

TeleSuli díjazás

Wawel palóta és székes-
egyház

A panorámát készítette 
Riti József Attila 2017-

ben
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Bánhegyesi Orsolya

Online rajzkiállítás

 A Kemény Zsig-
mond Elméleti Líceum-
ban, Az ősz színei cím-
mel online rajzkiállítást 
szervezett Bánhegyesi 
Orsolya Nóra rajztanár, 
az iskola diákjainak mun-
kájából.
 A rajzokból össze-
állított kisfilm megtekint-
hető a qr kód beolvasásá-
val.
Az ősz színei
 „Karmesterpálca 
az ecset. Festők, dalt is te-
remtsetek.” Illyés Gyula
 Az ősz színei a 
meleg színek, sárgák, 
vörösek, sárgászöldek és 
barnák. Ezek a színek te-
szik élénkké és ragyogóvá 
ezt az évszakot. Színtu-
lajdonság szerint lehet-
nek meleg színezetűek, 
sötétek vagy lágyak, tört 
árnyalatúak. A vörös és 
zöld, a sárga és lila, a kék 
és a narancs és e színek 
világos és sötét árnyalatai, 
vagyis a kiegészítő szín-
párok egyszerre uralják a 
határ, a mező, a lombhul-

lató erdők őszi képét.
 Ősszel a levelek-
ben lévő zöld klorofill 
mennyisége egyre csök-
ken és az eleve jelenlé-
vő karotinoid színanyag 
túlsúlyba kerülve sárgára 
festi őket. A vörös őszi le-
velek esetében, amikor a 
klorofill csökkenni kezd, 
egy vörös pigment, az 
antocianin képződik, ez 
korábban nincs jelen a le-
velekben és ettől lesznek 
ragyognak a fák abban a 
csodálatos égő vörös szín-
ben.
 Igyekeztem a le-
hető legtöbb alkotást sze-
repeltetni a kisfilmben, 
kidolgozott és kevésbbé 
kidolgozott munkákat, 
melyek mind a gyermeki 
lélek bensőjét tükrözik. 
Sok szép alkotást talál-
tam, amely egyedi vonal-
vezetésében, szín és- for-
mahasználatában tűnik ki.
 Amennyiben sok 
korlátozást kell betarta-
nunk ebben az időszakban 
és az őszi kirándulásokat 
sem tudjuk gyakrabban 
megejteni, egy lehetősé-
get nyújt számunkra ez 
a zenés kisfilm, hogy be-
járjuk azokat a tájakat, 

ahova el szerettünk volna 
jutni még az idén ősszel, 
ha másképp nem, akkor 
gondolatban. Ha a gya-
korlatban egyre nehezebb 
is manapság friss levegő-
höz jutnunk, természet-
közelbe kerülnünk és a 
gyaloglás élményét meg-
tapasztalnunk, legalább a 
szívekben és a lelkekben 
szabaduljunk fel, a színek 
energizáló töltete pedig 
a jó közérzethez, a flow 
érzéshez vezessen el ben-
nünket. 
 A kiállítás célja a 
megszerzett rajztudás be-
mutatása, a művészkedés 
iránti lelkes hozzáállás 
megtapasztalása, s nem 
utolsósorban az iskolakö-
zösség erősítése hitben, 
szeretetben, egymás iránti 
toleranciában.
 Díjazva lettek ál-
talam a következő tanu-
lók: I. díj: Adorean Ró-
bert-Botond V.A; II. díj: 
Kiss Lilla VI.A; III. díj: 
Tasnádi Dávid.
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Kultúra

Fodor Emőke

Közösen alkotunk, 
egyedit ajándéko-

zunk 

 A szamosújvári 
Téka Alapítvány egyik 
fő célja a népi kultúra 
továbbadása. Nagyren-
dezvények, táborok, illet-
ve heti rendszerességgel 
megtartott tevékenységek 
által tanulhatnak kicsitől 
nagyig az érdeklődők. 
Karácsony előtt pedig egy 
ajándékkészítő program-
sorozatot is indítottak, 
hogy az ügyes kezűek 
egyedi ajándékkal lephes-
sék meg szeretteiket.
A legkisebbek a néptánc 

alaplépéseit a Prücskök 
játszóházban, népi gyer-
mekjátékok által sajátít-
ják el. Általában 23-30 
óvodás jár ezen alkalmak-
ra, de idén ennek meg-
szervezése nem valósul-
hatott meg. A nagyobbak 
öt korcsoportban tanulnak 
néptáncot.  Cserey Both 
Zsuzsa, Nagy Gergő, Kis-
pál Nándor, Lakatos Ág-
nes, Juhos Helga és Fo-
dor Emőke oktatja a 136 
gyereket és fiatalt, hetente 
egy alkalommal a Ke-
mény Zsigmond Elméleti 
Líceum melletti kézmű-
vesházban.
 Népdaloktatásra 
2 csoportban 57 gyerek 
jár, őket Katona Anna-
mária tanítja. Mintegy 10 

gyerek egyéni oktatásban 
és tehetséggondozásban 
vesz részt, Szabó Bog-
lárka irányítása alatt. Az 
utóbbi években számos 
jelentős díjat nyertek, ha-
marosan ismét megméret-
tetnek a Téka Alapítvány 
által szervezett II. Mostan 
kinyílt egy szép rózsavi-
rág című online népi ka-
rácsonyi énekversenyen.
 A népzeneoktatás-
ba idén 60 diák kapcsoló-
dott be illetve folytatta a 
zenélést. Legtöbben he-
gedülni tanulnak Miklósi 
Hunor és Szabó Bence 
irányításával, de Szakács 
Kristóf tanítványai brá-
csáznak és bőgőznek, míg 
Réman Gergő cimbalmot 
oktat.
 Előkészítő osz-
tálytól kézműves fog-
lalkozásokat is kipró-
bálhatnak gyerekeink. A 
kerámiaműhelybe heti öt 
csoport jár agyagozni (55 
gyerek és fiatal), gyöngy-
fűzésre két csoport (40 
gyerek). A nagyobb diá-
kok számára heti egy al-
kalommal tűzzománc (10 
diák) és drótékszer ké-
szítő műhely (16 diák) is 
van.

Karácsonyi díszek / Fotó: Téka Alapítvány
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 Nagy kereslet van 
a felnőtt kézműves prog-
ramokra is. A havi rend-
szerességgel megszerve-
zett tanfolyamok három 
csoportban zajlanak két 
csoport kerámiát, egy tűz-
zománcot tanul. Oktatóik 
Balázs-Bécsi Enikő, Egri 
Hajnal, Molnár Erika és 
Szabó Annamária.
 November az al-
kotás jegyében zajlott a 
Téka Kézművesházban. A 
Hagyományok Háza által 
támogatott programsoro-
zatban a fenti tevékeny-
ségtől eltérő tevékeny-

ségeket is kipróbáltak az 
érdeklődők. Nemezeltek 
karácsonyi angyalokat 
Sebi Enikő irányításával, 
mézeskalácsot díszitettek 
Dániel Adéllal, karácso-
nyi dekorációkat készítet-
tek Felszegi Melindával. 
Újonnan érdeklődők csat-
lakozhattak a kerámia és 
tűzzománc műhelyekhez, 
karácsonyi manókat illet-
ve dekorációkat és éksze-
kereket készítve.
 A résztvevők a 
kellemes hangulatú fog-
lalkozásokon nemcsak az 
alkotás -hanem a közös-

ségben alkotás örömét is 
átélhették. A hiánypótló 
kezdeményezéssel a tö-
megtermékek helyett a sa-
ját készítésű, természetes 
alapanyagú ajándékokra 
hívják fel a figyelmet a 
szervezők. Furán alakuló 
világunkban az egymás-
rafigyelés talán fontosab-
bá válik, mint valaha.
 Az alapítvány 
népművészeti programja-
inak támogatói a Csoóri 
Alap és a Hagyományok 
Háza.

Riti József Attila

Újra építkezik a Téka 
Alapítvány 

 A Kemény Zsig-
mond Elméleti Líceum 
udvarára épít új bentla-
kást a szamosújvári Téka 
Alapítvány. Az épület 
várhatóan 2022 augusztu-
sára lesz üzemképes álla-
potban.
 „A Téka Alapít-
vány a szamosújvári és 
mezőségi magyar nyelvű 
oktatás fejlesztése érde-
kében 2000- 2016 között 

felépítette, létrehozta és 
folyamatosan működteti 
a Téka Szórványkollégi-
umot és a Kemény Zsig-
mond Elméleti Líceumot.
140 gondozott diákkal 
ebben az évben a Téka 
Szórványkollégium a 
legnagyobb erdélyi szór-
ványbentlakás.
 M a g y a ro r s z á g 
Kormánya, a Nemzetpo-
litikai Államtitkárság, a 
Bethlen Gábor Alap és 
a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség támo-
gatásával 2020-ben el-
kezdtük a Téka bentlakás 

kibővítését egy új épület-
szárny felépítése által.”
 Az alapítvány 
2000-ben csatlakozott a 
Kallós Zoltán Alapítvány 
által 1999-ben meghir-
detett szórványoktatási 
programhoz. 2001-ben 
létrehozta a Mezőségi 
Téka Szórványkollégiu-
mot majd pedig 2006-ban 
átadták a kollégium mos-
tani épületét.
 Ahogy fentebb is 
írta a 2021-2022-es tan-
évben 140 bentlakó diákja 
van a szórványkollégium-
nak.
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Riti József Attila

Advent 

 November 28-án 
volt advent első vasár-
napja, amikor világszer-
te meggyújtottak az első 
gyertyát. A református 
egyház templomaiban pe-
dig kiszolgáltatták az úri 
szent vacsorát is, a déle-
lőtti istentisztelet keretén 
belül.
 Az adventi idő-
szakban a portálon és a 
Facebookon minden nap 
megosztottunk egy-egy 
idetaláló idézetet, ezeket 
elolvashatja a www.koz-
lony.ro-n. 
Az advent származása

 Az Advent, a nyu-
gati keresztény kultúrkör

nek (katolikusok, refor-
mátusok, lutheránusok, 
stb) egyik fontos ünnepe. 
Az Advent a karácsonyt 
megelőző negyedik vasár-
naptól egészen karácso-
nyig számított időszak.  
 Az advent jelen-
tése, az eljövetel. Ahogy 
a szó értelme is sugallja, 
ebben az időszakban a 
keresztyének készülnek 
az Úr születésére, kará-
csonyra. 
 Kezdetben csak 
egy adventi vasárnapot 
ünnepeltek. Nagy Szent 
Gergely pápa a VII. szá-
zadban négyre emelte az 
adventi vasárnapok szá-
mát. V. Piusz pápa 1570-
ben pedig kötelezővé tette 
az advent ünneplését. 
 Adventhez is kap-

csolódnak különböző szo-
kások, A legismertebb ad-
venti szokás az az adventi 
koszorú, melyen a gyer-
tyáknak az jelentése: hit, 
remény, öröm, szeretet. 
 Az első adven-
ti koszorút 1839-ben, a 
németországi Hambur-
gban készítette Johann 
H. Wichern evangélikus 
(lutheránus) lelkipásztor. 
A szokás hamar elterjedt 
Európában és az egész vi-
lágon. 
 Kezdetben főleg 
templomokban állítottak 
adventi koszorút, de ma-
napság majdnem minden 
háztartásban előfordul az 
adventi időszakban.
 Az adventi naptár 
is német földről szárma-
zik. Az elsőt 1900 körül 
készítette egy türelmet-
len gyerek (Gerhard) 
édesanyja, aki az adventi 
időszakban minden napra 
tartogatott egy-egy meg-
lepetés csokoládét fia szá-
mára. Amikor megnőtt, 
Gerhard vállalkozásba 
kezdett és olyan adventi 
naptárt készített, amely-
ben minden ablakocska 
mögött egy-egy édesség 
volt. 

Adventi koszorú / Riti József Attila
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Székely Csaba

Börtönlakók kiál-
lítása a Turisztikai 

Központban

          A hagyományoknak 
megfelelően az idei év 
utolsó hónapjában is meg-
rendezték a szamosújvári 
börtön elítéltjeinek kará-
csonyi és újévi kiállítá-
sát. A rendezvénynek az 
idén is a főtéri Turisztikai 
Központ ad otthont, ahol 
2021-ben még két alka-
lommal állítottak ki kép-
zőművészeti alkotásaikat 
az ország törvényeit meg-
szegő foglyok. Ezúttal a 

Lotus női osztály lakói je-
lentkeznek legújabb mun-
káikkal. Mivelhogy kará-
csony küszöbén vagyunk 
a kiállítás tematikáját az 
ünnephez kötődő kiállítá-
si tárgyak képezik. Több 
mint ötven horgolt játékot 
és díszeket állítanak ki a 
főtéri kiállítóteremben, 
ahonnan, természetesen, 
nem hiányzik a kará-
csonyfa sem, megteremt-
ve az adventi hangulatot. 
 A kiállítási tár-
gyak a börtön kulturális 
osztálya által szervezett 
művészeti körök tagjai-
nak művei. A városszéli 
fegyházban nagy hang-

súlyt helyeznek az elítél-
tek esztétikai nevelésére, 
évente több program és 
projekt biztosítja ezt. A 
mostani kiállítás is ennek 
a sokrétű tevékenységnek 
egyik része. Az elmúlt 
években a tehetséges fog-
lyok több országos kiál-
lító helységben is bemu-
tatkoztak, mint például a 
bukaresti híres Dalles te-
remben vagy a kolozsvári 
Egyetemi Könyvtárban.
        A Turisztikai Köz-
pontban megnyitott ki-
állítás december végéig 
tekinthető meg, munka-
napokon 9,00-15,00 óra 
között.

Közigazgatás

A városi tanács 
határozatai

 A novemberi és 
decemberi tanácsülésen 
több határozatot is elfo-
gadtak. 
 A november 25-
én, csütörtökön, 14:00 
órától, a főtéri művelődé-
si otthonban tartott ülésen 
a következőket határozta 
a testület:

 Az első napirendi 
pont költségvetésmódosí-
tásról szólt. Ez azért szük-
séges mert csak így lehet 
átcsoportosítani pénzösz-
szegeket különböző be-
fektetésekre, vagy folyó-
számlák kifizetésére.
 A második pont-
ban a helyi tanács rá kel-
lett bólintson a városve-
zetés azon tervére mely 
szerint minden 50 házas-
sági évet betöltött házas-
párt 500 lejjel díjazna.
 A harmadik pont-

ban egy korábban el-
fogadott határozatot 
(17/2021.01.28) egé-
szítettek ki. Az említett 
határozat az Országos 
Lakásügynökség (ANL) 
által felépített és az ön-
kormányzat tulajdonában 
lévő szociális lakások el-
adásáról szól. A határozat 
három mellékletét azért 
szükséges kiegészíteni, 
mert módosult a jogi keret 
és több ANL lakásbérlő is 
kifejezte vásárlási szán-
dékát.
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 A negyedik és 
ötödik pontokban elfoga-
dott határozatok egy-egy, 
a George Enescu utcán, 
illetve Kérőben felépíten-
dő családi házak részletes 
városrendezési tervének 
(PUD) célozta meg.
 A hatodik és hete-
dik napirendi pontokban 
a Vízművek (Compania 
de Apă Someș SA) illetve 
a Tetarom ipari parkokat 
működtető vállalkozások 
vezetőtanácsába nevezett 
kiegy-egy képviselőt a 
helyi tanács.

 A tanácsülésen két 
olyan ingatlan eladásáról 
is döntött melyek az ön-
kormányzat tulajdonában 
vannak és nem tud mit 
kezdeni velük a város. A 
két épület Kérőben (a ter-
melőszövetkezet – CAP 
egykori épülete) valamint 
Hesdáton található és az 
utóbbinak vásárlója is 
lenne.
 A december 9-én 
tartott tanácsülés legfon-
tosabb határozatai: 
 A tanácsülés első 
napirendi pontjában az 

önkormányzati képvi-
selők ötödjére is elutasí-
tották azt a határozatot, 
amely a Hesdáti úton 
hagyta volna jóvá egy két 
emeletes társasház felépí-
tését.
  A gyűlés további 
pontjaiban elfogadták a 
Szamosújvári Városgaz-
dálkodási Vállalat (ADP) 
által biztosított új szol-
gáltatások tarifait, illetve 
jóváhagytak egy újabb 
költségvetésmódosítást. 

A SMURD épülete/ Riti József Attila
Riti József Attila

SMURD központ 
Szamosújváron

 November 23-án 
volt a Sürgősségi Élet- 

mentő Szolgálat 
(SMURD) szamosújvári 
alosztály épületének mű-
szaki átadása, amin részt 
vettek az önkormányzat-, 
a Sürgős- ségi Esetekért 
Felelős Felügyelőség- 

(ISU), illetve az Állami 
Építésügyi Felügyelőség 
képviselői, valamint a ter-
vező és a kivitelező is. 
 Már 2012-ben fel-
merült, a mostani polgár-
mester, Drăgan Ovidiu, 
előző mandátumában, egy 
SMURD központ felépí-
tésének lehetősége, de 
akkor ez sajnos nem va-
lósulhatott meg. A tervet 
2017-ig jegelték, amikor 
Năsălean Ioan, volt pol-
gármester irányítása alatt 
újra napirendre került a 
téma.
 A SMURD köz-
pont megvalósítása felé
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tett első lépés a 2019 
őszen meghirdetett pályá-
zat volt, amit egy 2011-
ben alapított mármarosi 
cég nyert meg. A kivite-
lezővel 2020. január 9-én 
írták alá a szerződést.
2020 májusában, a kijárá-
si tilalom végén átadták a 
telephelyet a kivitelező-
nek, és még abban a hó-
napban megkezdődtek a 
munkálatok, az egykori 
ruhapiac egyik sarkában, 
a Victoriei utca végében. 
Az építkezési munkálatok 
idén, az ősz elején értek 
véget. Ezt követte a köz-
művesítés és az épület 
előtti térrendezés. 
 A 3.155.166 lejből 
felépített 270 négyzetmé-
teres épület három szint-

ből áll: földszint, ahol két 
garázs található, emelet és 
tetőtér. Továbbá az eme-
leten és tetőtéren találha-
tóak az irodák, hálószo-
bák, mellékhelyiségek és 
egyéb szükséges termek, 
melyek a működéshez el-
engedhetetlenek. 
 A szükséges fel-
szerelést már jóval a mű-
szaki átadás előtt besze-
rezte az önkormányzat és 
átadták a sürgősségi köz-
pontnak. 
 Ami a hivatalos 
átadást és beüzemeltetést 
illeti kérdésünkre Paul 
Măhălean alpolgármester 
elmondta, hogy nincs még 
leszögezve az időpont és 
egyelőre a SMURD és 
az önkormányzat közötti 

együttműködési szerző-
dés részleteit tárgyalják. 
 A különböző fel-
szerelések mellett a sza-
mosújvári központ már 
rendelkezik egy új mentő-
kocsival is, mely jelenleg 
a dési tűzoltóságon talál-
ható, mindaddig míg éle-
sítik az itteni alegységet, 
melyet négy személy fog 
kiszolgálni.
A Sürgősségi Életmentő 
Szolgálat (SMURD) egy 
olyan sürgősségi szer-
vezet, amit Raed Arafat, 
jelenlegi államtitkár ala-
pított 1991-ben Maros-
vásárhelyen egy Német-
országból adományba 
kapott mentőkocsival, és 
amit aztán kiterjesztettek 
az egész országra. 

Forgalomkorláto-
zások Désen

 A dési sürgősségi 
esetekért felelős bizottság 
kérésére a Kolozs megyei 
kormányhivatal (prefek-
túra) forgalomkorlátozást 
rendelt el Désen, a város 
északi részén, a Szamo-
son áthaladó hídon, ennek 
meggyengülése miatt, 
tudtuk meg a dési város-

háza közleményéből. A 
hídon csak a 7,5 tonnánál 
nem nagyobb járművek 
haladhatnak át.
 A 7,5 tonnánál sú-
lyosabb járművek forgal-
mát két útvonalra terelték 
el:
 Beszterce és Ko-
lozsvár között: Dés – Mi-
keháza – Árpástó – Beth-
len útvonal,
 Nagybánya és Ko-

lozsvár között: Dés – Ré-
vkolostor – Csatány útvo-
nal,
 Az egyelőre 30 
napra elrendelt korlátozás 
2021. november 13-án, 
éjfélkor lépett életbe. A 
városháza kötelessége ér-
tesíteni az érintetteket és 
megfelelően feltüntetni az 
alternatív útvonalakat. 
 A meggyengült 
hídat március óta javítják. 



I. (új) évfolyam                 5-6. szám/2021 november-december

18                                                             Szamosújvári Közlöny

Sport

Székely Csaba

Hetedik helyen 
végzett az Atletic 

Olimpia

 A Liga 4 tizen-
egyedik fordulóban az 
idény második idegen-
beli győzelmét pipálta ki 
a Szamosújvári Atletic 
Olimpia, amely a rév-
kolostori pályán 3- 0-ra 
nyert a Dési Someşul 
II-vel szemben. A haza-
iak az első játékrészben 
még valahogy ellenálltak 
a megtáltosodott szamo-
sújváriakkal szemben, de 
aztán szünet után teljesen 
átadták nekik a kezdemé-
nyezést. 

 A gólokon Alex 
Stan és Flaviu Mureşan 
(2) osztozott.
 A bajnokság ti-
zenkettedik fordulója 2-2 
arányú döntetlent hozott 
a Szamosújvári Atletic 
Olimpia számára, ellen-
fele a Kissebesi Viitorul 
volt, melynek ez volt az 
első szerzett pont a baj-
nokságban. 
 A 12. és 13 fordu-
lók között óriási fordulat 
következett be a megyei 
bajnokságban. A Megyei 
Labdarúgó Testület dön-
tése értelmében kizárták 
a IV. ligából a táblázat 
jelenlegi első helyezett-
jét, a Szamosújvárnéme-
ti Vulturul együttesét. A 

határozatot a Supporter 
2.0 klub óvására hozták, 
amely ellenezte a Szamo-
sújvár melletti alakulat 
háza táján történt rendel-
lenességeket. Arról van 
szó, az idei év elején a 
Vulturul megváltoztatta 
nevét Vulturul 2020-ra és 
az új bajnokságban ezen a 
néven szerepelt. Közben a 
Vulturul új klubot alakí-
tott, amely, azonban, nem 
volt beiktatva a Megyei 
Labdarúgó Testület hatás-
körébe, vagyis nem volt 
partnere.
 A 13. forduló ve-
reséget hozott a szamo-
sújvári csapat számára 
mely1-0-ra kikapott a 
Szászfenesi ACS-től és a 
7. helyen végzte az őszi 
idényt.

A szamosújvári futballcsapat

Olvassa online is a sport-
rovatot. 

Olvassa be telefonjával a 
kódot!
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Riti József Attila

Kupagyőzelem a 
szezon utolsó mér-

kőzésén

 Annak ellenére, 
hogy a bajnokság utolsó 
őszi mérkőzésén veresé-
get szenvedtek, a szezont 
mégis győzelemmel zár-
ták, mert a kupában le-
győzték az ACS Student 
Sport Gyulafehérvár
 A női Liga 2, má-
sodik csoportjának, 8. for-
dulójában a Szamosújvári 

Atletic Olimpia idegen-
ben, a Carmen Bukarest 
otthonában lépett pályára 
és 5-1 arányú vereséget 
szenvedett. A szamosúj-
váriak szépítő gólját az 
első félidőben szerezte 
Ciobanu C. A bajnokság 
második veresége volt a 
csapat számára.
 Az őszi idény vé-
gén a csapat a tabella 4. 
helyén találhatóak. 
 A női labdarúgó 
román kupa tizenhatod-
döntőjében a Szamosújvá-
ri Atletic Olimpia a Liga 
3-ban aktiváló ACS Stu-

dent Sport Gyulafehérvár 
otthonába látogatott, ahol 
3-1 arányú győzelmet ara-
tott és továbbjutott a nyol-
caddöntőbe. A szamosúj-
vári lányok góljait a klub 
egyik alapítótagja, Iușan 
Alexandra középpályás 
szerezte, aki korábban a 
Kolozsvári U Olimpia és 
Apollon Limassol játéko-
sa volt. Az ellenfél gólja 
előtt, a gólszerző lesben 
állt, így a gólt érvénytele-
nítnie kellett volna a játék-
vezetőnek, de szerencsére 
ez a gól nem befolyásolta 
a végeredményt.

Tizedik helyen telel 
a Dési Unirea

 Az elmúlt egy 
hónap alatt négy tétmér-
kőzést játszott a Dési 
Unirea, a Liga 2-ben. A 
désiek mérlege ezeken a 
mérkőzéseken: két győze-
lem, egy döntetlen és egy 
vereség.  
 A Liga 2, 13. for-
dulójában a Dési Unirea 
nagy reményekkel látoga-
tott el Bodzavásárra, ahol 
az FC Buzău fogadta. A 
vendégcsapat reményei a 
86. percben szerte fosz-

lottak, amikor a hazaiak 
játékosa, Kamil Wiktors-
ki betalált és 1-0-ra beál-
lította a végeredményt.
 A 14. fordulóban a 
Dési Unirea hazai pályán 
fogadta az Unirea Cons-
tanțat és 2-1 arányú győ-
zelmet aratott. A találkozó 
góljait Manole (72. perc, 
bűntető), Alex Militaru 
(77. perc), illetve Ionut 
Rus (14. perc, öngól) lőt-
ték.
 A 15. fordulóban, 
a Dési Unirea idegenben, 
a Jászvásári Politehnica 
otthonában lépett pályára.  

A végeredmény 0-0 volt.
 Az év utolsó (16.) 
fordulójában a Dési Uni-
rea hazai pályán fogadta a 
Bukaresti Metaloglobust 
és 1-0 arányú győzelmet 
aratott. A találkozó egyet-
len gólját Ionuț Rus sze-
rezte a 85. percben.
 Tizenhat forduló 
után a csapat a tabella 10. 
helyén található. 
 Végezetül pedig 
fontosnak tartjuk leírni, 
hogy egy évvel meghosz-
szabbították Dragoș Mili-
taru dési vezetőedző szer-
ződését. 
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Interjú

Kiss Lehel

Asatur Na-
hapetyan baptista 

lelkipásztor 

 Az örmény ke-
reszténység kezdeteiről 
szóló alábbi szöveg egy 
hosszabb interjú rész-
lete, amit Kiss Lehel 
2016-ban készített Asa-
tur Nahapetyan baptista 
lelkipásztorral, teológiai 
tanárral, az Európai Bap-
tista Föderáció elnökével.
K.L. Történelmi tény, 
hogy Örményország volt 
a világon az első, amely-
ben államvallássá lett a 
keresztyénség. Kérem, 

beszéljen ennek körülmé
nyeiről!
A.N. Elöljáróban elmon-
danám, hogy amikor 
történelmi távlatokban 
beszélünk Örményor-
szágról, akkor nem csu-
pán arra a kis kaukázusi 
területre kell gondolni, 
amely napjaink Örmény-
országa. A mai Örmény-
ország alig van egytizede 
annak a réginek, amely-
ben kultúránk kivirágzott, 
és amelyben történelmünk 
nagy horderejű eseményei 
lejátszódtak. A Krisztus 
előtti 9-7-ik században 
fennálló Urartu-biroda-
lom magába foglalta Ana-
tólia nagyobb, keleti ré-
szét, a mai Azerbajdzsánt, 
Irak és Irán északi részeit. 

Az évezredek során sok-
féle kihívással kellett né-
pünknek szembenéznie: a 
keleti és nyugati irányból 
terjeszkedő birodalmak a 
maguk uralma alá hajtot-
ták az örményeket, akiket 
semmiféle igyekezettel 
nem lehetett kipusztítani. 
Sokféle párhuzamot le-
hetne vonni közöttünk és 
Izrael között, ezért úgy 
gondoljuk, hogy bizonyos 
értelemben mi is Isten vá-
lasztott népe vagyunk. 
 A keresztyénség 
jelenléte már az apostoli 
kortól kimutatható az ör-
mények között. Az egyik 
történet arról szól, hogy 
Abgár örmény király 
hallva Jézus személyé-
ről, csodatetteiről, levelet 
intézett hozzá, amelyben 
meghívta magához. A 
Megváltó azt üzente visz-
sza, hogy majd apostolai 
közül fog valakiket kül-
deni a királyhoz. Pünkösd 
után Bertalan és Taddeus 
kezdett missziómunkát az 
örmények között, mind-
ketten vértanúhalált hal-
tak. Azonban munkájuk 
nem volt hiábavaló – attól 
kezdve megbízható, 

Asatur Nahapetyan  / https://bmamissions.org/
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írott források jelzik, hogy 
erős, jól szervezett ke-
resztyén közösség alakult 
ki az örmények között, 
amelynek működése a 
történelem viharai ellené-
re töretlen maradt. Mivel 
az apostolok alapították, 
az örmény nemzeti egy-
ház apostolinak mondja 
magát, önálló egyházi 
központtal és főpappal. 
 Diokletianus csá-
szár alatt általános volt a 
keresztyének üldözése, 
a pogány örmény király, 
III. Tiridát különös ke-
gyetlenséggel végeztette 
ki a Krisztus követőit. Ér-
dekes története van annak 
is, ahogyan egy Gergely 

nevű alattvalóját (aki ke-
resztyénné lett), áldozni 
kényszerítette a pogány 
istenségnek, azonban az 
megtagadta a parancsot, 
és vállalta a válogatott 
kínzásokat, majd a mint-
egy tizennégy évig elhú-
zódó szenvedést egy mély 
verem alján. Ez a verem 
még ma is megvan, az 
Ararát hegyhez közeli 
Khor Virap kolostor te-
rületén. Gergely csodá-
val határos módon túlélte 
az elzártságot, buzgón 
imádkozott az időközben 
súlyos beteggé vált III. 
Tiridátért, aki meg is gyó-
gyult, majd Gergely által 
megkeresztelkedett. 301-

ben Örményország a világ 
legelső keresztyén állama 
lett, ami nagy dolog, ha 
azt vesszük figyelembe, 
hogy a vallásszabadságról 
szóló milánói ediktumot 
csupán tizenkét év múlva 
hirdette ki Nagy Konstan-
tin római császár. Gergely 
aztán megszervezte az ör-
mény egyházat, felépítet-
te a világ első keresztyén 
templomát, amely Ecs-
miadzinban van, és azóta 
is az örménység szellemi 
központja. Gergely az 
utókortól megkapta a „Vi-
lágosító” nevet, ugyanis ő 
általa terjedt el az evangé-
lium világossága az örmé-
nyek között.

Múltidéző Riti József Attila

A szamosújvári 
gyógyfürdő (Kérő 

fürdő) 

 Szamosújvár déli 
részén található (a Sza-
mos nyugati partján) a jól 
ismert Kérő fürdő, mely 
egykoron nagyobb dicső-
ségnek örvendett. A város 
egyik legelőkelőbb helyeKérő fürdő 1941-ben
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volt, sokan jártak ide a 
birodalom távoli pontjai-
ból, majd pedig az impé-
riumváltás után Románia 
egyik gyöngyszeme lett. 
Napjainkban elhanyagolt 
és használhatatlan. Pár 
évvel ezelőtt még műkö-
dött a fürdő vendéglője, 
mostanra már az is bezárt, 
de nem a járvány miatt.

A kérői forrás a fürdő 
alapítása előtt

 A fürdőhelység-
ben lévő kénes forrás már 
az ókorban ismert volt. 
A Szamos keleti partján 
felépített Congri, római 
castrum lakói rendsze-
resen átjártak ide, ennek 
gyógyító hatása miatt.
 Kádár József   
szerint a kénes forrást 
1715-ben Büdöskútnak 
nevezték a helyiek, akik 
ismerték jótékony hatását 
és használták a vizét, de 
Doboka vármegye ható-
ságai posványként (gyér 
vízű, iszapos, bűzös, 
többnyire csak időszakos 
mocsár) tartották számon.

Kérő fürdő alapítása
 1824-ben a vár-
megye gyógyvízzé mi-

nősítette a forrást és el-
döntötte, hogy kutat ásat 
a helyére. Mindez a hely 
birtokosa, Czakó János (a 
dési születésű Sepsiszent-
györgyi Czakó Zsigmond 
színész és drámaíró apja) 
kezdeményezésére tör-
tént. Ezt a forrást pedig 
Czakó-kútnak nevezték a 
későbbiekben. A kút meg-
építése után tulajdonosa 
hat szobát építtetett és 
mindegyiket káddal látta 
el. Továbbá egy víz me-
legítésére alkalmas üstöt 
is felállított, az újonnan 
kialakított fürdőhelység-
ben.
 Tulajdonosa kez-
deményezésére 1827-ben 
kivizsgálták a gyógyfürdő 
vizét és a következőket 
tartalmazta:
„4 font vízben (1 fontra 
16 unciát számítva – az 
kb. 1,81 l) találtatott: 38 
gramm murias natr., 36 
gr. sulfas natr., 6 gr. muri-
as calc., 4 gr. terra calca-
tura. Ezeken kívül nagy-
mértékben találtak benne 
gas. acidum és hydrothi-
nicumot. A víz színét tisz-
tának, édesnek s erős bü-
dösköves (kén) szagúnak 
találták, s midőn felette + 

15 fok volt a hőmérsékle-
te, vize 11 1/2 fokú volt Rº 
szerint.”
 A forrás vízét a 
korabeli orvosok is meg-
vizsgálták és “a megrög-
zött máj- és bélrészek 
dugulása, reuma, kösz-
vény, hipochondria, idegi 
gyengeségek és bőrkiüté-
sek (Kádár József: Szol-
nok-Dobokavármegye 
Monographiája)” ellen 
javasolták.
 Czakó János, a 
vizsgálatok következté-
ben úgy döntött, hogy 
bővíti a gyógyfürdő kapa-
citását, 12 új szobát épít-
tetett és ellátta őket két-
két káddal.
 1837-ben Czakó 
Jánost sikkasztással vá-
dolták és lefoglalták az 
egész vagyonát, Kérő für-
dővel együtt.

Tulajdonosváltás a 
gyógyfürdőnél

 A gyógyfürdő a 
XIX. század második fe-
lében dr. Zakariás József, 
fegyházi orvos tulajdo-
nába került, aki minden 
energiáját és vagyonát a 
létesítmény modernizálá-
sába fektette.
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A Czakó-forrás mellé 
egy újabb kútat létesített, 
amely a Bánffy-forrás 
nevet viselte. Továbbá a 
fürdőhelységnek volt két 
vendéglője, szabadtéri 
tánctere és padokkal el-
látott sétatere (parkja) is. 
Kérő fürdő és Szamosúj-
vár között óránként közle-
kedett társaskocsi.
 Zakariás erőfe-
szítésének meg lett az 
eredménye, mert a fürdő 
Szamosújvár és térsége 
kedvelt szórakozóhelye 
lett. Szongott Kristóf sze-
rint ünnepnapokon annyi-
ra nagy volt a forgalom, 
hogy a szamosújváriak 
alig találtak szabad he-
lyet.

A forrásvíz gyógyhatása
 A két forrás vizé-
nek gyógyító hatásáról a 
budai Császárfürdő orvo-
sa, dr. Brunner Kálmán is 
véleményt mondott:
 „A kérői vizek a 
ritkábban előforduló ké-
nes vizek közé tartoznak; 
mint ilyenek jó sikerrel 
alkalmazhatók a csúzos 
bántalmak súlyosabb 
eseteiben; az izmok, ízü-
letek csúzos bántalmai, 
a zsugorodások, merev-
ségek, bőrfekélyek, a 
csontszú, görvélyes bán-
talmak ellen, az idült iz-
zadmányoknál, melyek-
nek felszívódását a kénes 
vizek elősegítik, fémmér-
gezéseknél stb. Belsőleg 

használva a garat, gége 
és hörghurut, alhasi pozs-
ga, gyomor és bélhurut, 
aranyeres bántalmak, a 
máj- és lépdaganat stb. 
javulni fognak alkalmazá-
suk által. “
 1896-ban dr. 
Hankó Vilmos kémikus 
is megvizsgálta az itte-
ni gyógyvizet és „A ké-
rői fürdő és ásványvizei“ 
címmel egy tanulmányt 
írt róla. Tanulmányában a 
következőket állította:
 „E forrás-vizek, 
összetételükhöz képest a 
szobránczi vizek, Har-
rowgate, hírneves angol 
fürdő vizei, Lostor ismert 
svájczi fürdő vizei mellett 
igen előkelő helyet fog-
lalnak el. A vizek kedvező 
összetétele által biztatva, 
a fürdőtulajdonos elha-
tározta, hogy e kis fürdőt 
tetemesebb beruházás-
sal a modern igényeknek 
megfelelő fürdőintézetté 
fejleszti. “

A szamosújvári gyógy-
fürdő a XX. században 

és napjainkban
A szamosújvári gyógyfür-
dő népszerűségét az im-
périumváltások sem tör-

Kérő fürdő reklám 1904 / Ellenzék
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Riti József Attila

Szamosújvári örmé-
nyek karácsonya

 A karácsony és a 
húsvét a régi szamosúj-
váriak számára is fontos 
ünnepek voltak és méltó-
an megünnepelték őket. 
Templomba mentek, dala-
uzit sütöttek, ángádzsábur 
levest főztek, megadták 
a módját az ünneplés-
nek.     
 A szamosújvári 
örmények szülővárosuk 
iránti szeretete rendkí-
vül erős volt. Bármerre is 
jártak, húsvétkor és kará-
csonykor hazatértek Sza-

mosújvárra, együtt ünne-
pelni a családdal.  
 A helybéliek val-
lásos emberek lévén 
gyakran jártak templom-
ba, de ettől függetlenül 
1851. december 22-én 
Jakab Bogdán polgármes-
ter fontosnak látta kötele-
zővé tenni a templomba 
járást a város római-ka-
tolikus hivatalnokai szá-
mára: „Minden hivatali 
főnöknek kötelességévé 
tétetvén a róm. kath. hiva-
tali személyzetet arra ve-
zetni, hogy ünnep- és va-
sárnapokon a vallásosság 
és ájtatosság tekintetéből 
szükséges jó példaadás 
végett egy bizonyos órá-

ban tartandó hivatalos 
misén az a végrekijelelen-
dő padokban mindenkor 
megjelenjen. (Szongoth)
 A karácsonyi ün-
nepkör elmaradhatatlan 
szokása az adományo-
zás volt. A szamosújvári 
örmények előszeretettel 
adományoztak az egy-
házi embereknek, még 
akkor is, ha nem voltak 
rászorulva az adományra. 
Ennek hagyománya a vá-
rosalapításra vezet, ami-
kor minden karácsonykor 
megajándékozták Verze-
lescul püspököt. Az egy-
házi méltóságokon kívül

ték le. A huszadik szá-
zad harmincas éveiben 
özvegy dr. Désy Pálné 
szakszerű irányítása alatt 
a fürdő virágzásnak in-
dult. Korabeli reklámok 
azt tanúsítják, hogy a léte-
sítménynek strandfürdője 
és gőzfürdője is volt. A 
Keleti Újság 1937. június 
30-án kiadott lapszáma 
szerint naponta 500 em-
ber étkezett a vendéglő-
ben.
 Az 1948-as álla-

mosítás Kérő fürdőt sem 
kerülte el és az állam 
tulajdonába került, de 
mindez nem változtatott 
népszerűségén. Továbbra 
is a szamosújváriak ked-
venc szórakozóhelye volt.
 Az 1989-es rend-
szerváltás után a gyógy-
fürdő egy rövid ideig még 
a szamosújvári termelő-
szövetkezet tulajdonában 
volt, majd magán kézbe 
került és megkezdődött 
hanyatlása. Jelenleg, a 

cikk írásakor sem a für-
dő, sem a vendéglő nem 
üzemel. Pár évvel ezelőtt 
felmerült a felújítás lehe-
tősége, de tulajdonosa le-
tett a tervről, így Szamo-
sújvár és a megye egyik 
gyöngyszeme lassan, de 
biztosan pusztul.
 Amennyiben van 
valakinek valamilyen 
élménye Kérő fürdővel 
kapcsolatban és leírna 
szívesen várom az info@
kozlony.ro email címen.
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a helyiek adományoztak a 
szegényeknek és az özve-
gyeknek is. 
 Kántálni kará-
csonykor Szamosújvárt 
is szoktak. Szongott 
Kristóf szerint egyik 
legrégebbi feljegyzés, 
amely a kántálásra utal 
az a Számosújvárt létezett 
„Szent-Háromság-társulat 
“szabályzata, amely a kö-
vetkezőket írja:        
 „Karácsonykor, 
midőn kántálni és hús-
vét hétfőjén, midőn ház-
ról-házra, Miatyánk ‘-ot 
mennek mondani az ifjak, 
elöl, menjen a pálcával 
(elnöki pálcáz) a már-
sálek, utána a prefektek, 
azután az ifjak. Ezen al-
kalmakor viseljék az ifjak 
magukat illedelmesen, 
lármát ne csináljanak és 
italt sehol se igyanak. “ 
 Kezdetben a fel-
nőttek is jártak kántálni, 
majd betiltották a felnőt-
teknek ezt a szokást. A 
XVIII. század első felében 
a gyerekeknek sem volt 
szabad kántálni. Ugyanis 
Verzár Lukács plébános, a 
város főbírójához intézett 
örmény nyelvű iratában 
felkérte a tanácsot, hogy 

tiltsa be a gyerekek kán-
tálását. A tiltás nem volt 
hosszú életű és újra szo-
kássá vált a kántálás az 
örmény városban. 
 A XIX. század kö-
zepéig a kántálás fontos 
része volt a kántorok kán-
tálása. Az említett század 
ötvenes éveiben, egy rö-
vid időre, kihalt ez a szo-
kás és kántálni már csak a 
fiúk jártak.     
 A XIX. század 
végén, egy rövid időre a 
kántálást és az újévi kö-
szöntőt betiltották a vá-
rosban. A tiltás ellenére a 
kántorok továbbra is jár-
tak kántálni, a tanács meg 
akarta őket büntetni, de 
Simay Lukács plébános 
közbenjárása következté-
ben elmaradt a büntetés. 
Azzal érvelt, hogy a kán-
torok egyházi személyek 
és rájuk nem érvényes a 
tiltás. 
 A századfordulón 
a kántálás abból állt, hogy 
a gyerekek karácsony 
napján reggel és ünnep 
előestéjén házról-házra 
jártak, és magyar éneke-
ket énekeltek.   
 Kezdetben az 
énekek szövege örmény 

volt. Szongott Kristóf 
monográfiája pár sort 
megörökített az utókor 
számára, ezekből a kán-
tákból:  
„Hiszusz g’ulá,Pálul cshi-
ká;Phiésé gédrádz,Ná pá-
luládz,Duveczhekh ézbá-
nész,Or erthám pánész.”     
A szöveg magyar válto-
zata a következő: „Sír a 
Jézus, mert nincs pólyá-
ja;vág (a Szűz-Anya) ru-
hájából és abba pólyálja 
. . .Adjátok (a kántálásért 
járó) pénzemet, hogy dol-
gomra menjek.” 
 Érdekességként 
elmondható, hogy kará-
csony után nyolc napig 
tilos volt a húsfogyasztás, 
csak tejterméket ehettek. 
A kántálás mellett hosszú 
időn keresztül a tánc is be 
volt tiltva, igaz ez kará-
csony első napjára vonat-
kozott.
 A kántálás vala-
milyen formája mai napig 
fennmaradt a városban és 
Erdélyben. Még a legva-
dabb kommunizmusban 
is jártak kántálni titokban. 
Az idén, a koronavírus 
járvány miatt, valószínű, 
hogy nem lesz csoportos 
kántálás. 
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Máté Klára 

Szék

 Szék Romániá-
ban, Kis- Szamos menté-
től félre, Szamosújvártól 
nem messzire van. A fa-
lunak három része van: 
Felszeg a templom észak-
nyugati oldalán, Csip-
keszeg a déli részén, és 
Forrószeg keleten. Több-
féle nevet viselt az idő fo-
lyamán: Zeckalmilla-Opi-
dum 1291-ig, utána Zeek, 
1315-től Zeckakna, 1438-
tól Zeckakna-villa, 1516-
tól Zeek opidum, 1545-től 
Zeek, 1579-től Szeek, és 
1612-től szerepel a ma is 
használt néven.

 

Hajdanán városnak szá-
mított. Városi rangját a 
sóbányáknak köszönhet-
te, ezek működését Ho-
dor Károly 1002-re teszi. 
Ugyebár tudjuk, hogy ré-
gen város csak akkor vált 
várossá, ha annak vára is 
volt. Tehát Szék is ren-
delkezett egy várral. Mai 
napig őrizzük ezt a he-
lyet Várdomb néven, igaz 
mára házak épültek ide.
A templom kezdeti épí-
téséhez volt egy Szent 
István-i rendelet, amely-
ben az állt, hogy minden 
falunak kell legyen egy 
temploma. A másik fon-
tos rendelet, az Aranybul-
la. amelynek értelmében 
a sót, amit kitermeltek 
Budára szállították el. 

Szekerekkel vitték egész 
Szolnokig, innen tovább 
tutajokkal szállították. 
Így lett Szék egy időben 
Szolnok-Doboka várme-
gyének a székhelye.
 Azonban nem volt 
ennyire zökkenőmentes 
az élet, 1442-ben a tatárok 
betörtek Maros völgyébe, 
ami kismértékben ugyan, 
de Széket is érintette. 
1448-ban Hunyadi János 
egy 30000 fős seregben 
(amiben a székiek is jelen 
voltak) vonul a rigómezei 
csatába (1448). Az itt el-
esettekért, 1456-ban első 
ízben szólalt meg délben 
is a harang.
 Szék város tör-
ténetében egy másik ki-
emelkedő korszakhoz ju-
tottunk el, Mátyás király 
idejébe. 1471-ben királyi 
levéllel megerősíti Szék 
várost, s Kolozsvárral, 
Budával és Esztergommal 
egyazon rangba sorolja 
Széket.
 A jó hír után újra 
csapások érik és így vál-
takozik az idő folyamán. 
1660-ban tatár, török, né-
met pusztított, majd pes-
tisjárvány vitte el a népe-
ket. 

Széki tó / Riti József Attila
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Apafi Mihály uralkodása 
alatt a sóaknákat felújítot-
ták, de csak bizonyos na-
pokon férhettek hozzá az 
aknákhoz és a sós kutak-
hoz. A Habsburg rendszer 
ideje alatt a só termelés 
megcsappan, nem fordí-
tanak kellő figyelmet az 
aknákra, és beszakadnak. 
Ezért egy igen jelentős 
jövedelemtől elesnek a 
helybeliek. 
 Az utolsó betörés 
ami Széket is érintette, 
1717 augusztus 24, a ta-
tárjárás. Az emberek nagy 
részét megölték, rablánc-
ra verték, közel 100 lélek 
maradt a városban. Mai 
napig megemlékezünk a 
Szent Bertalan napjára, 
háromszori Istentisztelet-
tel. A szörnyű csapásnak 
következtében kénytele-
nek voltak beengedni a 
román családokat. Nem 
elég, hogy a szegénység-
től szenvedtek 1759-ben 
Szamosújvárt is városi 
rangra emelték ezzel a 
lépéssel pedig majdnem 
teljesen elvesztette rang-
ját és befolyását a vidék 
gazdasági életének szer-
vezésében.
 A 18. század vé-

gére a lakosság száma 
3000 lélekre emelkedett, 
amelyből körülbelül 400 
román ajkú volt. Az új 
század sem hozott sok 
örömöt a székiek körébe, 
ugyanis 1812-ben a só-
bánya bejárata beszakadt, 
és ezzel örökre vége lett a 
bányászatnak.
 1884-ben Szék 
városi rangját elveszíti, 
nagyközségé nyilvánítják 
Bánffy Dezső dobokai 
főispánsága alatt
 A második bé-
csi döntés után az új ro-
mán-magyar határ épp 
Szék mellett húzódott 
meg, oly módon, hogy a 
település még a magyar 
oldalon maradt gróf Széki 
Teleki Pálnak köszönhe-
tően. A magyar világ ideje 
alatt megjavítottak az uta-
kat, kultúrház épült. Az 
öröm nem tartott sokáig.  
 
 1944-ben ismét 
fordul a világ. Nehéz idők 
jöttek, jegyrendszerrel 
tudtak az emberek vásá-
rolni. 
 1990-es évektől 
megnyíltak a határ át-
kelők, külföldön, Ma-
gyarországon próbálnak 

szerencsét, férfiak építke-
zésben, a nők a kézimun-
kák eladásával.
 Mára kicsit vál-
tozott a helyzet, a meg-
élhetés itthon is jobb, 
aszfaltozott út-, villany-, 
víz, gáznak örvendenek a 
helybeliek. Mindemellett 
saját óvodával, iskolával 
rendelkeznek ahol a széki 
gyerekek anyanyelven ta-
nulhatnak. Továbbá pan-
ziót, tájházat református 
templomot, római katoli-
kus templomot, ortodox 
templomot, és a nádrezer-
vátumot is meglátogathat-
juk ha Székre látogatunk.
Széken.

Széki templom
 Entz Géza szavait 
idézve: „Alig van Erdély-
ben olyan egykorú temp-
lom, amely a XIII. század 
második felének stílusát 
olyan meggyőzően és le-
nyűgöző erővel, a maga 
tisztaságában, teljességé-
ben tükrözni tudná, mint a 
széki templom.”
 A templom 1241-
ben épült, a Benedek ren-
di szerzetesek (ciszterci) 
építették. A templom há-
romhajós, gótikus épít-
mény. Eredetileg katoli-
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kusnak épült, falait fres-
kók díszítik.
 1432-ben a temp-
lomot kibővítik, és 1770-
ben festett kazettás meny-
nyezetet kap. A többszöri 
pusztítás után 1946-ban 
Kós Károly tervei alap-
ján újra restaurálják a 
templomot, amikor meg-
találnak a templom alatti 
alagútban csontvázakat a 
tatárpusztítástól. A temp-
lomnak 2 harangja van. A 
nagyobbik harang 1753-
ban készült, a kisebbik 
harangjáról pontos adatot 
nem tudunk. Amit biztos-
ra tudunk, hogy Erdély 
egyik legszebb orgonájá-
val szerelik föl 1733-ban.
Jelenleg a templom egy 
két éves felújításon ment 
keresztül, amit 2015. au-
gusztus 9-én át is adtak. 
Mintegy 10 millió lejbe 
került országos jelentő-
ségű, A-kategóriás beso-
rolású műemlék újrajaví-
tása.
 Első lelkészről, 
akiről tudomásunk,hogy 
Széken szolgált Néhai 
György evangélikus lel-
kész-1609 előtt. 
 1992-ben feleke-
zeti megoszlásban össze-

sen 3189 lelket számlál-
tak, amelyből református 
2439 református. Jelenle-
gi lelkésze Sallai Márton, 
aki 2018-ban 1616 re-
formátus lelket számlált. 
Mára ez a szám bizonyo-
san kevesebb.

Wass Albert és Széki 
egyházmegye

 Wass Albert neve 
azt hiszem mindenki szá-
mára ismerős. Erdély 
egyik legrégebbi neme-
si családjából szárma-
zik. Válaszúton született 
1908-ban. A Farkas utcai 
Református Kollégium-
ban, majd érettségi után 
Debrecenben, majd Né-
metországban tanult.
 M u n k á s s á g á t 
többszöri merénylettel 
akarták félbeszakítani: 
megpróbálták leütni, há-
zát felrobbantani, de si-
kertelenül. Halálakor állí-
tólag öngyilkos lett.
 Műveivel minden-
ki szívébe, ha csak egy 
kicsit is, de belopta ma-
gát. Azonban azt hiszem 
azt kevesebben tudjuk, 
hogy egyházmegyénk 
főgondnoka volt. 1936-
ban nagyapja Wass Béla 

halála után választották 
főgondnokká az egész 
erdélyi református egy-
házkerületben és 1941-ig 
munkálkodott. És ezen kí-
vül a széki egyházmegyé-
ben is gondnoki szerepet 
töltött be.
 A széki egyház-
megye létrejötte, az erdé-
lyi kerületben, a 16. szá-
zadra tehető, azonban az 
antitrinitarizmus hatására 
egyesült a dési egyházme-
gyével. 1624-től elvált a 
dési egyházmegyétől, kö-
rülbelül 39 anyaegyház-
zal. A 18. század közepe 
táján 54, 1840 körül 50, a 
19. század végén 38 anya-
egyháza volt. 1903-as évi 
egyházkerületi rendezke-
dés után a széki egyház-
megyének csak Szolnok 
Doboka vármegye terüle-
tén maradtak egyházai.
 Az egyházmegye 
a 17. század közepén 36, 
a 18. század közepén 47 
anyaegyházat számlált. 
Ez 1890-re visszaesik és 
csupán 25 egyházközsé-
ge maradt, amelyek szét-
szórtan Szolnok-Doboka, 
Szatmár, és Kolozs várme-
gye területén voltak.
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Felszegi Kincső

Special Edition 
utazás

 A Mathias Cor-
vinus Collegium (MCC) 
szervezésével a 68, Er-
dély különböző települé-
séről származó diák 2021. 
november 26-án érkezett 
meg a debreceni Arany-
bika Grand Hotelhez. Bár 
ismertük milyen progra-
mokon fogunk részt ven-
ni a KP+ Special Edition 
túrán, mindenki kíváncsi-
an várta hogyan is alakul 
majd ez a pár nap, hiszen 
a szervezők azon igyekez-
tek, hogy az élménydús 

tevékenységek során 
minél több új emberrel is-
merkedjünk meg.
Szombaton reggel a bo-
tanikus kerti sétálást az 
Agora Tudományos Él-
ményközpontban szerzett 
élményeink fokozták, hi-
szen itt nem csak a fizika 
rejtelmeivel barátkoztunk 
össze, hanem a többi di-
ákkal is. Itt vettünk részt 
a hétvége első előadásán, 
ami a bűvészekről és arról 
szólt, milyen régóta isme-
rik az emberek a külön-
böző trükköket, hogyan 
használták fel ezeket a 
mindennapokban vagy 
mások szórakoztatására. 
A nap tetőpontja az él-

ményfürdő volt, amelyet 
megtöltött a diákok neve-
tése, ami persze a szállá-
son sem halkult el.
 A vasárnapot a 
MODEM párizsi abszt-
rakt kiállításának meg-
tekintésével nyitottuk. 
A világhírű Abstracti-
on-Création, a legna-
gyobb nonfiguratív társa-
ság munkáit csodálhattuk 
meg, melyek csaknem 
50 éve nem voltak sehol 
így, összegyűjtve kiállít-
va. Ebéd után a Csokonai 
színház előadásán vettünk 
részt, amit nem nagy lel-
kesedéssel vártunk, hi-
szen fogalmunk sem volt, 
milyen is egy sétaszínház, 
de mindenki kellemesen 
csalódott. Szabó Magda 
életének és munkásságá-
nak főbb helyszíneihez 
látogattunk el, és a kel-
lemetlen idő csak még 
közelebb hozott minket 
egymáshoz. A napot a 
4DX moziban zártuk, ami 
sokunknak a hétvége leg-
meghatározóbb elmékévé 
vált.
 A Nagytemplom 
rövid történetének meg-
hallgatása, majd az épület 
felfedezése kellőképpen.

MCC Debrecen / forrás: MCC
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felébresztett minket a va-
sárnap délutáni szakmai 
programokhoz, amelyek 
nem csak a légszennyezés, 
és állatvédelem fontossá-
gát hirdették, de rengeteg 
információval láttak el 
minket diákoknak szóló 
külföldi utazási lehetősé-
gekről. A játékestre, illetve 
a tartalmas beszélgetések-

be a debreceni KP-sok is 
csatlakoztak. Mindenki 
megpróbálta maximálisan 
kihasználni, hogy még 
együtt vagyunk, nem gon-
dolva a másnapra, amikor 
haza kell indulni. 
 A korcsolyapá-
lyán, játékesten vagy a ka-
rácsonyi vásár forgatagá-
ban született barátságok 

azonban nem múlnak el, 
hiszen a legközelebbi KP+ 
túrán majd újra feleleve-
nednek. A debreceni uta-
zás mindenki számára egy 
olyan emlék marad, amire 
szívesen gondol vissza, és 
ami mindannyiunkban 
megerősíti, hogy érdemes 
MCC-s diáknak lenni.

Gondolatok

Kiss Lehel
Karácsonyi elmél-

kedések

 Dicsőség a ma-
gasságos mennyekben az 
Istennek,
és e földön békesség, és az 
emberekhez jó akarat!
(Lk 2: 14)
 A betlehemi já-
szol-bölcső Gyermeke 
körül határtalan ellentétek 
szelídültek éteri harmóni-
ába. 
 Eléje térdeltek egy 
kicsiny, megvetett nép 
legmegvetettebbjei: ha-
jukban mezők virágával, 
bőrükben juhok szagával 
az egyszerű pásztorok. 
Angyalok szavára ott-

hagyva a nyájat elmentek 
mind Betlehemig, mert 
látni kívánták a Gyerme-
ket, aki sem foggal, sem 
hat ujjal nem született, 
más gyermekeknél kü-
lönlegesebb volt mégis, 
pedig láttak ők már gyer-
meket százat is, ezret is 
talán. Róla szólt Mózes, 
a próféták, s íme, most a 
mennyei hírnökök is – s 
mivel hittek Mózesnek, 
a prófétáknak, a mennyei 
hírnököknek, leborultak a 
Messiás előtt. Egy kicsiny 
nép, de a választott nép 
egyszerű, csodaváró fiai.
 Kelet mágusai is 
jöttek úttalan utakon, sötét 
rengetegen, szívük tömjé-
nével, lelkük aranyával. 
Hatalmas népek, erős, 
pogány népek megbecsült 
fiai. A jászol Gyermeke 

előtt megroggyant az ő 
térdük is. Lehetetlen volt 
nem imádni Őt. 
 És rámosolygott a 
Gyermek a szegényre is, 
a gazdagra is; a zsidóra 
is, a pogányra is; a meg-
vetettre is, az előkelőre is. 
Mindenkire ugyanazzal 
a bájos mosolygással. A 
Gyermek látogatta meg 
őket tulajdonképpen, és 
igazából a Gyermek ha-
jolt föléjük – és amint 
egyre lentebb és lentebb 
ereszkedtek Előtte, Ő an-
nál magasabbra és maga-
sabbra emelte őket a lelki 
ének mézcseppekkel édes 
rózsakelyheket nyitó at-
moszférájába: 
 „Dicsőség menny-
ben az Istennek, és a föl-
dön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!”
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Hagyományok

Riti József Attila

Jeles napok: Luca 
napja

 Számos jeles nap-
hoz kötődik valamilyen 
hagyomány vagy babona. 
Így van a Luca napjával 
is. A Magyar Néprajzi 
Hagyomány szerint: „A 
magyar néphit kétféle Lu-
cát ismert, a jóságost és 
a boszorkányost. A nép- 
hit szerint a nevenapján 
végzett munkák (fonás, 
szövés, lúgzás, kenyérsü-
tés, meszelés) tilalmainak 
megszegőit megbüntette.”
 A boszorkányos 
változat szerint ezen a na-
pon az asszonyoknak nem

szabad kenyeret sütni sem 
pedig dolgozni. Ezen a 
napon sok helyen bekeni 
az állatok fejét, az ólak aj-
tajára keresztet rajzoltak, 
hamut szórtak a kapuk 
elé, lefekvés előtt fok-
hagymás kenyeret ettek, 
de még a seprűket is el-
zárták, hogy ne jöjjenek a 
boszorkányok. 
 Egy másik szokás 
szerint ezen a napon kezd-
ték el faragni Luca székét 
és karácsonyig minden 
nap dolgoztak valamit 
rajta. A széket szenteste 
elvitték az éjféli misére, 
ahol készítője, ha felállt 
rá meglátta a boszorká-
nyokat. 
 Luca napjához vő-
legény jósló szokások is 

vannak. Az egyik változat 
szerint a lányok gombóc-
ból jósolhatta meg jöven-
dőjét. 
 A lucázás vagy 
kotyolás egy olyan főleg 
dunántúli szokás, amely 
szerint a fiúk csoportosan 
házról házra járnak, főleg 
hajnalban és engedélyt 
kértek, hogy ráülhessenek 
egy tuskóra vagy szalmá-
ra, majd pedig elénekelték 
a következő éneket: „Luca 
-Luca kitty-kotty, tojjanak 
a tiktyok, luggyok (tyú-
kok, libák)!”. Ezt követő-
en szalmát szórtak szét a 
házban (amit utána a tyú-
kok alá tettek) és ajándé-
kot, gyümölcsöt kaptak a 
gazdasszonytól. 

Szent Lúcia
 December 13-án 
Szent Lúciára emlékszik 
a katolikus egyház. Szent 
Lúcia az III. században 
élt, keresztény hítre tért, 
majd pedig megfogadta, 
hogy egész életét Krisz-
tusnak szenteli. 304-ben 
mártírhalált halt és a föld-
művesek, kézművesek, 
varrónők, párnakészítők 
és nyergesek védőszentje 
lett. 

Lorenzo Lotto: Szent Lúcia a bíró előtt / wikipédia
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Mozaik

Utcarészlet / Juhász ErnőKarácsonyi ház / Juhász Ernő

Juhász Ernő (1889 - 1967) néhai, szamosújvári festő két grafikája. 
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Konyha

Molnár Annamária

Ángádzsábur 
(churutos) leves

 Az erdélyi örmény 
konyha egyik legismer-
tebb étele az ángádzsábur 
(churutos) leves. Molnár 
Annamária jóvoltából en-
nek a levesnek a receptjét 
közöljük portálunkon. 

Hozzávalók (4 személy-
re), a leveshez: 

• 1 kg marhafarok
• 1 velős csont
• 4 murok
• 1 petrezselyemgyökér 
• ½ kisebb zellergumó
• 1 hagyma
• só, bors

Hozzávalók, a fülecs-
kékhez:

• 1 tojás
• kb 10 dkg liszt
• darált marhahús 
• hagyma
• só, bors
• víz

Fülecskék elkészítése:

 A tojást, lisztet, 
vizet és csipet sót ösz-
szegyúrjuk, majd pedig 
vékonyra kinyújtjuk és 
2X2 cm négyzetekre vág-
juk és mindegyikre te-
szünk egy borsószemnyi 
darált marhahúst, amit 
előtte sóval, borsóval és 
hagymával keverünk. Ha 
ez meglett háromszögűre 
összehajtjuk, majd a vé-
gét összefogjuk. 
 A fülecskéket fa-
gyasztva lehet tárolni. 

Leves elkészítése

 Ezekből főzünk 
egy levest, amit leszű-
rünk, ha meglett. 
 A fülecskéket kü-
lön sós, vegetás (ételíze-
sítő) vízben megfőzzük, 
majd beletesszük a leves-
be. 
 2-3 kanál churutot 
összekeverünk 2-3 deci 
tejföllel és ezt is beletesz-
szük a levesbe, amit ezu-
tán még egyszer felforra-
lunk. 
 A churut elkészí-
téséről az előző lapszá-
munkban írtunk. 

Molnár Annamária

Dalauzi

Hozzávalók:
 
• 1 mérték méz
• 4 mérték dió
Ha csészét használunk 1 
méz,4 dió

Elkészítés:
 Késsel minél ki-
sebbre feldaraboljuk a 
diót. A mézet lábosba 
tesszük, pergeljük amíg 
kezd enyhén barnulni, 
majd beletesszük a diót, 
jól átforgatjuk majd kis 
halmokat csinálunk vizes 
lapítóra (hogy ne ragad-
jon oda), majd vizes kéz-
zel kissé megformázzuk. 
Ha kihült, tányérra tesz-
szük, vagy egyenként be 
lehet csomagolni celofán-
ba, megkötni és jó aján-
dék lehet.

***
 A dalauzinak szá-
mos más receptje van. 
Egyet ilyen receptet közöl 
Szongoth Kristóf is a Sza-
mosújvár szabad királyi 
város monográfiája, IV. 
kötetében. 
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Támogató a Romániai 
Magyar Demokrata Szö-
vetség és a Communitas 

Alapítvány.

Támogató
a 

Téka Alapítvány
Szamosújvár 

Filep Orsolya Bíborka

Legszebb ünnepünk

Karácsonyi gyertyák 
Gyönyörű fénye, 

Fenyőfa illat 
Szerte a vidéken.

Csillogó gömbök, 
Mesés mézeskalácsok,

Gyermekek öröme
Szerte a világon.

Keresd a csillagot,
Vezessen utadon,
Karácsony éjjelén

Légy hálás mindenért!

Jeles napok december-
ben

december 6 – Szent Miklós, 
Mikulás
december 10 – az emberi 
jogok világnapja
december 13 – Szent Lúcia, 
Luca napja
december 16 – magyar 
kórusok napja
december 21 – téli napfor-
duló
december 24 – Szenteste
december 25 – karácsony
december 26 – Szent István 
diakónus napja 
december 27 – Szent János 
december 28 – aprószentek
december 31 – Szent Szil-
veszter pápa


