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Vigh István: „any-
nyit akartam, hogy 
a gyereknek legyen 
hajlék a feje felett.”

 Vigh István Szé-
ken a Westminister Bib-
lical Mission lelkésze 
és a SDG Evangéliumi 
Református Közösség 
Egyesület vezetője. Mis-
kolcon tanult, Széken 

lakik és karitatív és kö-
zösségépítő munkájának 
gyümölcseként a közös-
ség megbecsült tagja lett. 
2022 elején valóra vált 
egy korábbi terve és töb-
bedmagával egy rászoru-
ló család számára, Széken 
felépített egy teljesen új 
házat. Jelen interjúban 
projektjéről, projektjeiről 
kérdeztük. (folytatás a 2. 
oldalon)
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Épül a ház / Fotó: Vigh István

Radnóti Miklós

FEBRUÁR

Újra lebeg, majd letelep-
szik a földre,
végül elolvad a hó;
csordul, utat váj.
Megvillan a nap. Megvil-
lan az ég.
Megvillan a nap, hunyo-
rint.
S íme fehér hangján
rábéget a nyáj odakint,
tollát rázza felé s cserren 
már a veréb.
1941. február 21

***
 Radnóti Mik-
lós Budapesten szüle-
tett 1909. május 5-én. 
A modern magyar líra 
kiemelkedő képviselő-
je. Végzettsége szerint 
magyar–francia szakos 
középiskolai tanár volt. 
Felesége Gyarmati Fanni 
volt. 1944. nov. 4. vagy 9. 
halt meg Abda mellett. 
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 1. Hogyan jött az 
ötlet a család megsegíté-
sére?
 Legalább 20 éve 
ismerem a családot, sőt 
régebről is, mert Széken 
születtem én magam is. 
Láttam, hogy nyomorog-
nak, több éven keresztül 
igyekeztem segíteni őket 
ruhákkal, élelemiszerrel, 
de láttam, hogy ez nem so-
kat jelent. Már régen gon-
dolkoztam azon, hogy a 
régi házat felújítsuk, ezt a 
témát előhoztam a tanács-
nál is, mert önkormány-
zati tanácsos is  vagyok, 
de nem talált meghall-
gatásra. Most a harma-
dik nekifutásból sikerült 
végigvinni a tanácson és 
kaptunk rá támogatást 
az önkormányzattól. Az 
igazság az, hogy most ka-
rácsonykor, a lányaim és 
az ifjúság gyűjtést szer-
veztek, sok ruhaneműt és 
élelmiszert szedtek ösz-
sze és megcéloztak 10-
15 szegényebb családot. 
Amikor december 23-án 
este megérkeztek az emlí-
tett helyre a házhoz, akkor 
a kisebbik lányom közele-
dett a kunyhó felé, a töb-
biek kiáltották neki, hogy 

nem látod ott nem lakik 
senki, mert nincs fény. A 
gyerekek el sem tudták 
képzelni, hogy abban a 
házban lakik valaki. Ami-
kor megtudták, hogy ott 
laknak lett nagy sírás és 
sajnálkozás, hogy olyan 
körülmények között élnek 
emberek. Karácsonykor 
mi többen összegyűltünk, 
a téma is felvetődött és 
akkor megerősítettek ab-
ban az elhatározásban, 
hogy segítenünk kell a 
szóban forgó családnak. 
Azt mondták, hogy mel-
lém állnak, és mellém is 
álltak bizonyos szemé-
lyek és sikerült kivitelez-
ni. 
 2. Kik segítettek 
ennek a projektnek a ki-
vitelezésében?
 Hát először is az 
önkormányzat. Mivel 
a két ünnep között volt 
még egy utolsó rendkí-
vüli gyűlésünk, felvetet-
tem a ház átépítésének a 
lehetőségét és tízezer lejt 
határoztunk meg. Aztán 
jöttek a kisebb felaján-
lások, 100 lejtől kezdve 
egészen 2000 lejig, de 
van olyan széki vállalko-
zó, aki nagyobb összeggel 

is támogatott. Az igazság 
az, hogy egyik komám és 
annak a családja voltak 
akik bátorítottak, hogy 
mellém állnak és közösen 
csináljuk és így is történt. 
Hát így fogtunk össze és 
így kezdtük el a munkát.
 3. Melyik volt s 
honnan érkezett a leg-
meglepőbb támogatás?
 A legnagyobb és a 
legmeglepőbb az a széki 
vállalkozó, aki első reg-
gel odajött és gyanakodva 
kérdezte, hogy mit akar-
tok? Mondom, hogy egy 
kis hajlékot. Kérdi: mek-
korát?  Hát körülbelül 32 
négyzetmétert, válaszol-
tam. Elkért egy darab 
papírt meg ceruzát majd 
elkezdett vonalakat hú-
zogatni és azt mondta: jó 
akkor holnap délben ho-
zom a fedélhez a faanya-
got, ami több mint 4000 
lej volt. Aztán majd az 
ötödik nap ez a vállalkozó 
visszajött amikorra már a 
lendület alábbhagyott és 
már csak hárman dolgoz-
tunk nem kilencen, mint 
első nap, és azt mondta, 
hogy jó akkor holnap reg-
gel itt vagyok a csapatom-
mal, nyolcadmagammal
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és akkor még három napot 
ráhúztak, így a hetedik 
nap végére be lett fedve a 
ház, sőt már a szigetelés is 
el volt kezdve.
 4. Milyen nehéz-
ségekbe ütköztek?
 Az időjárás volt a 
legnagyobb ellenség, meg 
a sok kommentelő aki se-
gítség helyett inkább azt 
magyarázta nekünk, hogy 
nem érdemes, nem szabad 
ilyen emberekbe fektetni, 
nem látom hogy a férfi 
börtöntöltelék? Próbálták 
a kedvemet elvenni, de 
ismerem a családot több 
mint 20 éve, tudom, hogy 
kiknek segítettünk és nem 
is várok csodákat csak 
annyit, hogy a gyereknek 
legyen hajlék a feje felett. 
 5. Milyen érzéssel 
tudta maga mögé ezt a 
projektet?
 Hálát adok az Úr-
nak mert azt látom, hogy 
nem hagyott cserben. 
Megerősített és mindvé-
gig érezhettem a jelenlé-
tét, támogatását.
 6. Milyen tervei 
vannak a jövőben? 
 A jövőben szeret-
nék másoknak is segíteni, 
de most inkább egy kicsi-

két mentálisan támogat-
nám az embereket, hogy 
nem csak halat és kenye-
ret adjunk, hanem megta-
nítjuk őket halászni is. 
 Azt szeretném, 
hogy példát vegyenek, a 
munka végét megfogják 
és próbáljanak felzárkóz-
ni a társadalomhoz, rájöj-
jenek, hogy dolgozni is 
kell ahhoz, hogy éljünk.
 7. Milyen hasonló 
jellegű projektjei voltak?
 Hát igazából ilyen 
méretű projektem nem 
volt. Egy kisebb - na-
gyobb segítséget nyúj-
tottunk több helyen is, 
például két évvel ezelőtt 
volt egy hasonló helyzet. 
Karácsonykor, pontosab-
ban a két ünnep között 
kigyulladt egy ház és le-
égett. Ugyancsak szegény 
család volt, akiket jól is-
merek, ezelőtt tizenvala-
hány éve én hoztam őket 
Visából át Székre utánfu-
tóval az iszákos apa elől. 
Sikerült nekik egy házat 
vásárolni itt aztán még 
egyet és a második ház, 
amit megvásároltak az 
leégett. Lementem mert 
úgy éreztem, hogy felelős 
vagyok a családért mivel 

valamikor én hoztam őket 
ide, de akkor csak meg 
voltam kérve, mint fuva-
ros. A Facebookra kiírtam 
egy felhívást úgyszintén, 
hogy össze kellene fog-
ni nem szabad elnézzük, 
hogy emberek ott van-
nak hajlék nélkül és ott is 
megtörtént a csoda. Nem 
azt mondom, hogy az én 
érdemem. Nem azt mon-
dom, hogy én érettem tör-
tént mindez, hanem csak 
úgy az emberek megér-
tették a felhívás lényegét 
és nagy támogatások ér-
keztek Kolozsvárról, he-
lyiektől és napokon belül 
ott is újrafedődött a ház és 
beköltözött a család.
 8. Hogyan érin-
tette a járvány a közössé-
get?
 Én inkább a po-
zitív hozadékát látom az 
egésznek. Legalább is 
úgy, mint egy kis gyüleke-
zet és úgy az emberekkel 
való kapcsolatom. Inkább 
pozitívnak mondható, 
mint negatívnak mert az 
emberek egy kicsit ma-
gukra lettek utalva, szo-
rosabban összeszorították 
a kezüket és buzgóban 
imádkoztak, jobban
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odafigyelnek egymásra. 
Én elmondom őszintén, 
hogy a pandémia ideje 
alatt csodálatos bibliaórák 
voltak. A lényeg az, hogy 
ezekben az időkben úgy 
láttam, hogy az emberek 
buzgóbbak és őszintéb-
ben keresték Istennel a 
kapcsolatot. 
 A negatívum az, 
hogy nem tudjuk ki az el-
lenség. Nem tudjuk, hogy 
mi ellen harcolunk és az 
zavar engem is, hogy az 
emberekre bélyegeket ra-
gasztottunk és megkülön-
böztetjük őket. Én úgy lá-
tom, hogy nem jó irányba 
haladunk ilyen téren, de 
tudom véletlenek nincse-
nek.

 9. Végezetül me-
sélj kérlek pár szót ma-
gadról, hogy olvasóink 
megismerjenek!
 1975-ben szület-
tem itt a községben, egy-
szerű szülők gyermeke 
vagyok. Középiskolai ta-

nulmányomat Szamosúj-
váron végeztem a Petru 
Maiorban. Majd 1993-
ban felvételiztem Kolozs-
várra a teológiára, de ez 
nem sikerült nekem, de 
másoknak sem mert előtte 
volt egy ilyen, hogy akik 
jelentkeztek mindenkit 
felvettek három éven át. 
Aztán hirtelen 1993-ban 
meghúzták a vonalat és 
azt mondták, hogy mi 
lesz, ha évente felveszünk 
100 teológust azoknak 
hol lesz parókia? Én Ma-
gyarországon is megpró-
báltam, Miskolcra beju-
tottam ott elvégeztem a 
teológiai tanulmányaimat. 
Most per pillanat a West-
minster Biblical Missi-
onnak a lelkésze vagyok, 
a kaliforniai református 
gyülekezet az anyaegy-
ház, ahova tartozók onnan 
látogatnak, azok tartják 
velem a kapcsolatot úgy-
mond testvérrel és mint 
gyülekezettel. Minden va-
sárnap kétszer van isten-

tisztelet itt nálunk, ezen 
kívül családi bibliaórákat 
tartunk. Elmondom azt 
is, hogy a 2021-es évben 
Széken egyetlen gyerek-
tábor volt és az a miénk 
volt, három napos gye-
rektábor és több mint 65 
gyerek gyűlt össze. Meg 
lehet nézni a Facebookon, 
a videó csodálatos. 
 Vannak kisebb 
eredményeink, ami nem 
a miénk, hanem Isten ke-
gyelme. Én úgy gondo-
lom, hogy azért vagyok 
az, aki vagyok és azért 
lettem lelkész mert én 
szeretnék az emberekkel 
együtt élni, együtt dol-
gozni, együtt harcolni, 
együtt imádkozni. Nem 
szeretnék egy magasabb 
pozícióból lefele tekinteni 
és azt mondani, hogy jaj, 
ti a gyülekezet, én fenn 
a lelkész. Tehát én úgy 
gondolom, hogy együtt 
kell az emberekkel jönni 
imádkozni, küzdeni. 

Újős környékén - Beszterce Naszod megye / Riti József Attila panorámája
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Kiss Lehel: „az 
írás, akárcsak a 

lelkipásztori hiva-
tásom, Isten eleve 

elrendelésében 
gyökerezik..”

 Kiss Lehel 1984. 
május 18-án született 
Szilágysomlyón. Sarma-
ságon nevelkedett, a zila-
hi Református Wesselényi 
Kollégiumban érettségi-
zett 2003-ban. Teológiai 
tanulmányait a nagyvára-
di Magyar Baptista Teoló-
giai Fakutáson és az Em-
anuel Egyetemen végezte 
2004-2008 között. 2019-
ben mesterizett teológiá-

ból a budapesti Baptis-
ta Teológiai Akadémián. 
2014 óta az erdélyi ma-
gyar baptisták Történel-
mi Bizottságának elnöke. 
Még teológiai hallgató 
volt, amikor 2007-ben a 
Szamosújvári Magyar 
Baptista Gyülekezet és 
körzete meghívta lelki-
pásztorának. Felavatá-
sára és házasságkötésére 
2009-ben került sor. Az-
óta családjával együtt a 
városban él. Eddig hat 
önálló kötete jelent meg. 
Irodalmi munkásságá-
ért 2017-ben megkapta a 
Communitas Alapítvány 
Alkotói Ösztöndíját.
RJA. Nemrég megjelent 
a legújabb könyved, az 

Éneklő kövek. Hogyan 
született az ötlet? Milyen 
gondolatok kisértek vé-
gig a kivitelezéskor?
KL.  Ez a könyv har-
minchárom mesét, mon-
dát és legendát tartalmaz. 
Mindegyik egy-egy jel-
legzetes örmény helyszín-
hez, történelmi esemény-
hez vagy az örményekre 
jellemző dologhoz, tárgy-
hoz kötődik. Egymás után 
olvasva őket, szinte teljes 
körképet kapunk az ör-
mény nép történelméről, 
kultúrájáról a teremtéstől 
kezdve a Timur Lenk-fé-
le invázióig. Az egyház-
történet iránti érdeklődé-
sem juttatott el ezekhez 
a történetekhez, amiket 
nehezen hozzáférhető, 
szűkszavú útleírásokban, 
utalásokban találtam meg, 
néhányat pedig örmény-
országi utam alkalmával 
hallottam és jegyeztem 
le. Arra gondoltam, hogy 
hasznos volna szépiro-
dalmi formában megírni, 
egy csokorban közreadni 
ezeket a magyar olvasók 
nagy többsége számára 
ismeretlen, megkapó tör-
téneteket. 

Kiss Lehel / fotó: Kiss Lehel archívuma
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Örmény népmesegyűj-
temények már jelentek 
meg magyarul, de ilyen 
jellegű könyv, mint az 
Éneklő kövek, tudtommal 
még nem született. Hosz-
szú évek során, apránként 
összegyűjtöttem annyi is-
meretet, hogy ezt az anya-
got nem volt nagy feladat 
összeállítani – viszont Ja-
kabffy Tamás, a Kriterion 
könyvkiadó szerkesztő-
jének buzdítása és sürge-
tése nélkül csak nagyon 
sokára lett volna – ha lett 
volna – belőle valami. A 
színpompás illusztráció-
kat Ermone Zabel Marta-
ian készítette.         
RJA. Első olvasásra úgy 
tűnik, hogy a könyv gye

rekeknek szól. Valóban 
így van, vagy akár a fel-
nőttek számára is van 
benne mondanivaló?
KL. A könyvben található 
írásokat egymástól füg-
getlenül is lehet olvasni. 
Igyekeztem, hogy befo-
gadhatók legyenek kisis-
kolás gyermekek számára 
is. A szövegek némelyikét 
a Napsugár közölte már, 
viszont mindegyik törté-
net több értelmezési lehe-
tőséget is rejt magában. A 
bőséges szómagyarázattal 
elsősorban a felnőtt olva-
sókat próbálom segíteni, 
hogy történelmi kontex-
tusba tudják helyezni a 
történeteket. 
RJA. Gyakran közölsz 

a Napsugárban, Szivár-
ványban és lapunkban is. 
Milyen meggondolásból 
csatlakoztál ezekhez a la-
pokhoz?
KL. A Napsugárral való 
kapcsolatom kilencéves 
koromra nyúlik vissza, 
amikor először közölték 
az írásomat. Fodor Sán-
dor leveleiben rendsze-
resen bátorított az írás-
ra, később személyesen 
is többször találkoztunk 
– legutóbb utolsó szü-
letésnapja utáni napon, 
amikor előre megmondta 
nekem, hogy körülbelül 
mikor fogja átvinni Is-
ten a másik létformába. 
Nyugdíjba vonulásáig 
Zsigmond Emese csikar-
ta ki belőlem a gyerme-
keknek szánt szövegeket, 
mostanában pedig László 
Noémi. Valahogy mindig 
megtaláltak a lapokkal 
kapcsolatos feladatok. A 
középiskolában, a Zilahi 
Református Wesselényi 
Kollégiumban rám bízták 
a diáklap szerkesztését; 
azidőben a megyei heti-
lapban, a Szilágyságban 
(amelynek elődjében Ady 
közölte első verseit) éve-
ken át több rovatot is ve-

Énekló kövek / fotó: Idéa Könytér
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zettem; Sarmaságon fel-
nőve országos egyházi 
lapunkba velem íratták 
meg a gyülekezetünkkel 
kapcsolatos beszámoló-
kat. Úgyhogy a lapokban 
való közlés számomra 
sohasem volt hobbi, önér-
vényesítés, hanem szinte 
mindig feladat, munka, 
szolgálat.      
RJA. Melyik az a gon-
dolat, amely végigkíséri 
munkádat, amely min-
den kötetedben előfordul 
valamilyen formában?
KL. Írásaim nagyon vál-
tozatosak tartalmukat, 
terjedelmüket, műfajukat 
és műnemüket tekintve, 
ezért nincs egyetlen közös 
szál, amely egységbe fog-
lalná őket. Viszont egyik-
ben sem található olyan 
elem, amely nem bibliai, 
keresztyén világnézetet 
tükrözne.   
RJA. Miért lesz valaki 
költő vagy író? Te miért 
és hogyan lettél publikált 
szerző?
KL. Erre nem tudok pon-
tosan felelni. Az biztos, 
hogy magamról sohasem 
írtam le vagy gondoltam, 
hogy költő, író volnék. Ha 
más mondja azt rólam, el-

lenérzéséket vált ki belő-
lem. Egyetértek Kányádi 
Sándorral, aki azt mond-
ta, hogy valakinek a köl-
tősége, írósága talán csak 
évszázadok múlva fog be-
bizonyosodni. Családom-
ban mindkét ágon (leg-
alább öt generációra, az 
örmény származású fel-
menőkig visszamenően) 
találunk festőművészeket, 
zenészeket, versfaragókat 
– valamit hoztam magam-
mal a genetika szintjén 
is. Azt azonban töretle-
nül hiszem, hogy az írás 
sok-sok területén végzett 
munkám, akárcsak a lel-
kipásztori hivatásom, Is-
ten eleve elrendelésében 
gyökerezik, és az Ő gond-
viselése szerint bontako-
zik ki.     
RJA. Összeegyeztethető-e 
írói és lelkészi küldeté-
sed? Melyik a közös ka-
pocs vagy gondolat? 
KL. Nem szükséges ösz-
szeegyeztetni, mert nem 
lehet elválasztani. Az iro-
dalmi tevékenység révén 
Isten olyan lehetősége-
ket nyit az Ő szolgálatára 
és jobb megismerésére, 
amikben „csak” lelkész-
ként nem biztos, hogy ré-

szem lenne. Hosszú volna 
ezt kifejteni. A szakmai 
ismereteket, amiknek 
nagy részét nem elkötele-
zett keresztyén újságírók-
tól, művészektől, „könyv 
csináló” emberektől nyer-
tem, lelki könyvek, ki-
adványok (sokszor más 
szerzőkéi) létrehozásá-
nak segítésében tudom 
kamatoztatni. Volt olyan 
eset, hogy valaki csak a 
Napsugárból ismert, és 
egyszerre tíz darabot ren-
delt az igehirdetés-köte-
temből. Nagy dolog az is, 
hogy olyan szerzők, akik 
csak formálisan, vagy 
egyáltalán nem tartoznak 
egyházi közösséghez, és 
akiknek a munkásságából 
gyermekeim talán érettsé-
gizni fognak, megosztják 
velem lelki vívódásaikat, 
és én elmondhatom nekik 
az evangéliumot. Iroda-
lomtankönyvek szerkesz-
tésekor gyakran kikérik a 
véleményemet, így több-
ször eszköz lehettem ab-
ban, hogy ne szülessenek 
meg, illetve ne kerülje-
nek gyermekek tízezrei 
elé olyan szövegek, amik 
szembe mennek a bibliai 
értékrenddel.
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Csupán mint baptista lel-
kipásztor, biztosan nem 
kaphatnék ilyen lehe-
tőségeket a szolgálatra, 
meghívásokat iskolákba, 
konferenciákra, mint így, 
hogy néha írok is.  
RJA. Irodalmi téren mi-
lyen terveid vannak?
KL. Szeretném kiadni az 
eddigi szamosújvári szol-
gálatom idején elhangzott 
temetési igehirdetéseimet, 
ugyanakkor az évek so-
rán, babakocsi tologatás 
közben összegyűlt egy 
kötetre való gyermekvers, 
ami már a kiadónál van. 
RJA. Térjünk rá a lelké-
szi pályára is! Miért lettél 
lelkész, milyen megvaló-
sításaid és terveid vannak 
ezen a téren?
KL. Zárkózott, lámpaláz-
ra hajlamos gyermekként 
azt mondtam, hogy olyan 
munkám lesz, amely so-
rán nem kell emberek 
közt lennem, és nem kell 
beszélnem. Ma is csodál-
kozom rajta, miért hívott 
el Isten engem, aki termé-
szet szerint egészen az el-
lenkezője vagyok annak, 
amilyennek a lelkészi 
szolgálathoz alapvetően 
szükséges volna lenni. 

Isten meggyőzött arról, 
hogy csak akkor lesz tel-
jes az életem, és egyedül 
csak akkor van üdvössé-
gem, ha felismerve elve-
szett állapotomat megsi-
ratom azt, és csak Őbelé 
kapaszkodom. Megadta 
nekem azt a kegyelmet 
– amelyre kivétel nélkül 
mindannyiunknak szük-
ségünk van – hogy fel-
ismerjem Jézusban sze-
mélyes Megváltómat, aki 
életét adta értem. A Vele 
való járás öröme minden 
addigi elképzelést és ter-
vet felülírt, és hosszadal-
mas, nagy tusakodások 
árán igent mondtam a 
lelki szolgálatra való el-
hívásának. Legnagyobb 
„megvalósításnak” azokat 
az alkalmakat gondolom, 
amikor valóban elmé-
lyülve, az Ő jelenlététől 
áthatva tudok imádkozni, 
és amikor őszinte, feltétel 
nélküli szeretettel, Neki 
engedelmeskedve tudok 
megtenni vagy mondani 
bármit is. De ez is kegye-
lemből van! Továbbra is 
erre szeretnék törekedni.
RJA. Beszélj, kérlek egy 
kicsit a sokgyerekes élet 
szépségeiről!

KL. Erről egy külön köny-
vet lehetne írni. Viszont 
el kell mondanom, hogy 
abban, hogy nekünk szép 
a „sokgyerekes élet”, a 
feleségem, Mélea szemé-
lyiségének, áldozatkész-
ségének, felülről kapott 
erejének döntő szerepe 
van. Mind a négy gyerme-
künket Isten ajándékaként 
vártuk és fogadtuk, és bá-
torításul mondjuk, hogy 
négy gyermek egyáltalán 
nem sok!       

  ***
 Kiss Lehel leg-
újabb könyve, az Éneklő 
kövek megvásárolható az 
Idea Könytérből, a Vallás-
szabadság Házából, vagy 
az internetről a könyves-
bolt online áruházából, a 
lenti  qr kódot leszkennel-
ve:

www.ideakönyvtér.ro
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Riti József Attila

Ötletbörzére bízná 
a Főtér rendezését 
a városháza

 Már Sabo Mari-
us polgármestersége alatt 
(2012-2016) felmerült a 
Főtér rendezése, amikor 
több tervet is közvitára 
bocsájtottak. A kezdemé-
nyezésből végül nem lett 
semmi, egyfelől azért, 
mert az akkori polgármes-
ter nem szerzett egy újabb 
mandátumot, másfelől 
pedig azért, mert a tervek 
megosztották a város la-
kosságát.
           Nyolc év után újra 
napirendre került a téma, 
ezúttal is a szakemberekre 
bízna az önkormányzat a 

megoldást. A január 28-án 
tartott városi tanácsülé-
sen, a polgármester javas-
latára, elfogadtak egy ha-
tározattervezetet, amely 
ötletpályázatot hirdet meg 
My City Gherla néven. A 
pályázatra csak hivatalos 
engedéllyel rendelkező 
hazai vagy külföldi ter-
vezőirodák vagy építész-
mérnökök jelentkezhet-
nek.
            A pályamunkák ér-
tékelésére egy bizottságot 
hoztak létre a városházán, 
melynek tagjai között sze-
repel majd Molnár Tibor 
szamosújvári helyi taná-
csos is. A polgármesteri 
hivatal a győztes pályáza-
tot benyújtó szakemberrel 
vagy tervezőirodával fog-
ja lebonyolítani a Főtér és 
környéke (Felső Középut-

ca – str. Ștefan cel Mare, 
Felső Vízutca – str. 1 de-
cembrie 1918 és az össze-
kötő utcák) felújítását.
        A verseny felhívását 
és szabályzatát nemsoká-
ra feltöltik a www.gherla.
ro portálra is, ahol az ér-
deklődők több informáci-
ót szerezhetnek.

***
Olvassa online is a a 

Szamosújvári Közlönyt, 
a www.kozlony.ro hon-
lapon, vagy a qr kódot 

leszkennelve. 

Szamosújvár Főtere 2013-ban / Riti József Attila panorámája
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RJA

Részvételi költségve-
tési pályázat Szamo-

sújváron

 Első alkalommal 
hirdetett meg részvételi 
költségvetési pályázatot a 
szamosújvári városháza, 
tudtuk meg a Polgármes-
teri Hivatal Facebook be-
jegyzéséből.
 A szamosújvári ön-
kormányzat arra bátorítja a 
lakosokat, hogy vegyenek 
részt a helyi érdekű beru-
házásokat érintő döntések-
ben, melynek keretössze-
ge 300 ezer lej. A lakosok 
ilyen módon megtervezhe-
tik, átalakíthatják és jobbá 

tehetik környezetüket
 A pályázat 2022. 
január 31-én indul be és 
csak olyan nagykorú sze-
mélyek pályázhatnak, akik 
Szamosújváron laknak, 
vagy rendelkeznek szamo-
sújvári ingatlannal. A vá-
rosfejlesztési javaslatokat 
a https://gherla.decid.ro/ 
internetes platformra kell 
feltölteni.
 Az érdeklődők egy 
– egy javaslatot nyújthat-
nak be kategóriánként és 
egy tervezetre maximum 
100 ezer lejt utalhatnak ki. 
A pályázható kategóriák 
pedig a következők:
1. Mobilitás, megközelít-
hetőség és közlekedésbiz-
tonság

2. Tereprendezés, játszóte-
rek
3. Kulturális és/vagy spor-
tinfrastruktúra
4. Oktatási és egészség-
ügyi infrastruktúra
5. Digitalizálás
6. Környezetvédelem
 A projekteket a vá-
rosháza szakbizottságai fo-
gadják vagy utasítják majd 
el. Sikertelen pályázat ese-
tén az említett intézmény, 
a pályázó kérésére, írásban 
is közli a visszautasítás 
indoklását. A végső dön-
tés majd a lakosságé lesz, 
a legtöbb szavazatot elért 
tervezetet belefoglalják 
a városi költségvetésbe, 
hogy meg lehessen valósí-
tani.

Riti József Attila

Átveszi a zsinagógát 
a városháza

  
 A holokauszt nem-
zetközi napján, január 27-
én, szerény körülmények 
között emlékezett meg a 
szamosújvári városháza. 
Az idei megemlékezésen 
alig hárman vettek részt, a 
városháza részéről, ehhez 
hozzájárult a koronavírus 

fertőzés ötödik hulláma is, 
mely felszálló ágon volt a 
városban és az országban 
is. Január 27-én 385 aktív 
esetet találtak, a fertőzési 
arány pedig 16,85 ezrelék. 
Ilyen körülmények között 
semmi sem indokolta vol-
na tömegrendezvények 
megtartását.
 A megemlékezés 
alkalmával a városháza 
bejelentette azon szándé-
kát miszerint átvenné az 
évtizedek óta használatlan 

és egyre romló zsinagó-
gát. A mai (2022. január 
28) tanácsülésen a helyi 
tanács elfogadta azt a ha-
tározattervezetet melynek 
következtében a létesít-
mény 25 évre az önkor-
mányzat kezelésébe kerül. 
Ez azt jelenti, hogy a pol-
gármesteri hivatal felújítja 
és közösségi térré alakítja, 
gazdagítva ekképp a város 
idegenforgalmát.

https://gherla.decid.ro/ 


II. (új) évfolyam                                        8. szám/2022. február

Szamosújvári Közlöny                     11

Riti József Attila

Meghirdették 
nyári táborjaikat 
a Téka Alapítvány 
és a Kallos Zoltán 

Alapítvány

 Az idén is meghir-
dette a már ismert nyári 
táborait a Téka Alapít-
vány és a Kallós Zoltán 
Alapítvány. A táborok 
már több éves múlttal 
(van amelyik több évtize-
des) rendelkeznek.
 A Téka Alapít-
vány összesen hét, a Kal-
lós Zoltán Alapítvány pe-
dig négy tábort szervez 
2022 nyarán. 
 A szamosújvári 
Téka Alapítvány már em-
litett hét tábora a követke-
ző: 
 1. XXIII. Honis-
mereti Tábor (július 11. és 
14. között) – meghívásos 
alapon szervezik, a mező-
ségi szórványban élő gye-
rekek számára.
 2. XIV. Kézműves 
tábor gyerekeknek (június 
26. és július 1. között) – 
6-14 éves gyerekek szá-

mára szervezik. 
 3. VI. Román 
nyelvű tábor (július 3. és 
8. között) – úgyszintén 
6 és 14 éves gyerekek 
számára. A meghirdetett 
helyek már egy nap alatt 
beteltek. 
 4. VIII. Összmű-
vészeti tábor (július 27. és 
31. között) – 14 és 18 éves 
diákok jelentkezhetnek.
 5. Július 12. és 16. 
között szervezik a Téka 
Kézműves táborait (XII. 
Keramikus tábor és III. 
Tűzzománc tábor) a fel-
nőttek számára. 
 6. XXVII. Kaláka 
tábor (július 17. és 24. kö-
zött) – a Téka Alapítvány 
néptánc csoportjainak 
edzőtábora.  
 7. VII. Zenetábor 
(augusztus 30. és szep-
tember 3. között) – azon 
mezőségi diákok számára 
szervezik, akik az alapít-
vány keretében működő 
hangszeroktatásra járnak. 
 A táborokra a he-
lyek függvényében a ta-
borok.teka.ro weblapon 
lehet jelentkezni. További 
információkat a hajnal@
teka.ro email címen lehet 
kérni. 

     Válaszúti táborok

 A válaszúti Kallós 
Zoltán Alapítvány által 
meghirdetett táborok a 
következők:
 1. Ifjúsági tábor 
(július 3. és 10. között) – a 
12 – 17 év közötti fiatalok 
számára szervezik. 
 2. Családos tábor 
(július 24. és 31. között) 
– a családok számára 
szervezik. A korlátozott 
létszám miatt a helyek ha-
mar beteltek. 
 3. Válaszúti kéz-
műves tábor (augusztus 
1. és 6. között) – a táborra 
jelentkezhetnek a 16 évet 
betöltött személyek. A tá-
bor célja az erdélyi népi 
tárgykultúra megismeré-
se, széles körű népszerű-
sítése, oktatása. 
 4. Mezőségi nép-
zene és néptánctábor (au-
gusztus 7. és 14. között) – 
a táborra csak nagykorúak 
jelentkezhetnek. Több in-
formáció és jelentkezés:
 Az alapítványról 
és programjairól több in-
formációt a https://kal-
losalapitvany.ro/ oldalon 
szerezhetnek.

http:// hajnal@teka.ro 
http:// hajnal@teka.ro 
https://kallosalapitvany.ro/ 
https://kallosalapitvany.ro/ 
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Magyar kultúra 
napja Szamosújvá-

ron

 Január 22-én a ma-
gyar kultúra napját a sza-
mosújvári Kemény Zsig-
mond Elméleti Líceumban 
is megünnepelték.

 
 Az elemisek a Ko-
lozs Megyei Könytár Ma-
gyar Saroknak köszönhe-
tően könyvritkaságokkal 
ismerkedtek meg. 
 Az ötödikesek egy 
kisfilmet készítettek a ma-
gyar kultúra napjára, Deb-
reczeni Orsolya és Hajdu 
Enikő tanárnők irányításá-

val. A film elkészítéséhez 
hozzájárult Bándi Gyön-
gyi tanárnő is. Az alkotást, 
melyben Mezőség több 
települése is megjelenik, a 
cikk alatti linkre kattintva 
lehet megnézni.
 Az általános és 
középiskolás diákok részt 
vettek egy közös projekt-
ben, melynek keretén belül 
a magyartanárok kezdemé-
nyezésére magyar- és osz-
tályfőnöki órákon a kul-
túráról beszélgettek, majd 
leírták mit jelent számukra 
a kultúra. A munka ered-
ménye egy tudástekercs, 
amit az alábbi képen is lát-
hatnak.
 A jeles napról a 
IX. A is megemlékezett, 
zenés-verses kisfilmet ké-
szített Schuller Hajnal irá-
nyításával.

Székely Csaba

Csipke kiállítás Sza-
mosújváron

 Január végén egy 
goblenkiállitást tekint-
hettünk meg a Turisztikai 
Információs Központban. 
A kiállítás házigazdája 
Geană Olga, aki édesany-

ja által készített 14 csip-
kealkotást állít ki a főtéri 
Turisztikai Információs 
Központban. Ezeket Gal-
góczi Gizella készítette 
a két világháború közötti 
időszakban. Ahhoz, hogy 
fenntartsa magát hozzáfo-
gott horgolni, így születtek 
meg a gyönyörű csipkék, 
melyeket főleg helyileg 

értékesített. Munkáit szí-
vesen vásárolták a külföldi 
vendégek is, többek között 
Magyarországról, Ausztrá-
liából és Kanadából. 
 A csipke készíté-
se kézügyességet igényel.  
Mindezek a tulajdonságok 
megtalálhatók Galgóczi 
Gizella művészi alkotása-
iban..
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Kaláka a leégett 
kidei parókián

 Január 22-én le-
égett a kidei református 
parókia. A tüzet nem le-
hetett ugyan eloltani, de a 
híveknek hála kimentették 
az égő házból a személyes 
és egyházi tárgyakat, doku-
mentumokat. 
 Február 5-én hat-
van ember kalákában kita-
karították a leégett paróki-
át, hogy majd, amikor az 
idő megengedi elkezdőd-
hessen az újjáépítés. 
 A helyreállítás össz 
költséget nem becsülték 
még fel, tudtuk meg a Ko-
lozsvári Rádiónak nyilat-
kozó Nagy Tibor Sándor 
lelkésztől.
 A februári kalákát 
követően a közösség lelki-

pásztora a következőket 
írta a Facebookra: 
 „Ha pedig a vilá-
gosságban járunk, amint ő 
maga a világosságban van, 
akkor közösségünk van 
egymással… 1Jn 1,7
Ma, a tűzvész által károso-
dott mennyezet eltávolítása 
után, napfényben fürdött a 
parókia. Meg is fogalmaz-
tam hangosan, hogy még 
sosem volt ilyen fényes az 
otthonunk, amire jött a vá-
lasz de még sosem világí-
tott itt ennyi lélek…
 Valóban, kedves 
barátunk megragadta a 
nap lényegét, ma nemcsak 
törmeléket távolítottunk el, 
gerendákat hordtunk ki, fát 
raktunk el, égett anyago-
kat szortíroztunk, hanem 
világítottunk és közösséget 
építettünk fényünkkel. 

Egy gyertya, egy lélek 
lángja akár pár ház táv-
latából is látható, annyi 
lélek pedig amennyi ma vi-
lágított Kidében vagy Kide 
felé, sok-sok településről 
és otthonból még a szomo-
rúságunk sötét éjszakáját 
is beragyogta éltető nap-
fénnyel.
 Kide közössége 
nevében köszönöm minda-
zoknak, akik velünk együtt 
éreztek az elmúlt napok-
ban, azoknak, akik ado-
mányaikkal támogatják 
parókiánk és egyben re-
ménységünk újjáépítését, 
és hálásak vagyunk azok-
nak, akik kétkezű munká-
jukkal vagy ízlelhető szere-
tetükkel támogatták a mai 
eredményes közmunkát. 
 Isten áldása le-
gyen mindannyiunk életén! 
SDG”
 Az esetleges ado-
mányokat a következő 
bankszámlaszámok egyi-
kére lehet küldeni:
RO82 RNCB 0106 0266 
1004 0028 – RON
RO08 RNCB 0106 0266 
1004 0002 – EURO
Swift-kód: RNCB ROBU 
Számlatulajdonos: Paro-

hia Reformata

Kaláka / fotó: Kidei Református Egyházközség
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Székely Csaba

Fölényesen győzött 
a szamosújvári női 
labdarúgó csapat

 Miután két hétig 
elő sem vették a labdát, 
inkább a fizikai erőnlét 
fejlesztésére fektetve a 
hangsúlyt, február köze-
pén lebonyolították az 
idei tél első barátságos 
mérkőzését a Szamosúj-
vári Atletic Olimpia II. 
ligás női csapatának lab-
darúgói.   
 A sétatéri stadion 
második pályáján mind-
végig húsz centiméteres 
hóban lezajlott találkozón 
a szamosújvári lányok 4-0 

(3-0) arányban legyőzték
az ugyancsak másodosz-
tályú Nagyváradi  United 
Bihor együttesét. A fizi-
kailag jobban álló hazaiak 
góljait a román válogatott 
volt játékosa, a Cipruson 
is szereplő Alexandra 
Iuşan és Damaris Tur-
buţan szerezték, míg a ne-
gyedik találat a bihariak 
öngólja volt. 
 Ahhoz képest, 
hogy Iulia Mera edzőnő 
tanítványai első alkalom-
mal léptek pályára ebben 
az időszakban, a gárda 
tagjai várakozáson felül 
szerepeltek, látszott a 14 
napos fizikai felkészülés, 
amikor a sétatéri tekepá-
lya mellett levő műfüves 
kispályán a majdnem tér-

dig érő hóban tréningez-
tek a lányok. Szinte nem 
is bánták, hogy nem utaz-
tak edzőtáborba, az ala-
kulat diákjai rendszeresen 
részt vehettek a tanórá-
kon, miközben késő dél-
utánig kint lehettek a sza-
badban. Az elkövetkező 
időszakban már a stadion 
környéki második pályán 
folytatják a tavaszi rajtra 
való felkészülést.
 Legközelebb az 
Atletic Olimpia focistái a 
Kolozsvári Olimpia Uni-
versitatea másodcsapatá-
val játszanak két barátsá-
gos mérkőzést, több mint 
valószínű a nagyiklódi 
Iclod Arena műfüves pá-
lyáján. 

***
 További újdon-
ságként elmondható, 
hogy február 17-én a csa-
pat korosztályos csapatai 
is megkezdhették a téli 
felkészülést.
 A havas időjárás 
és az edzőpályák hiánya 
nem tették lehetővé a téli 
felkészülés korábbi elkez-
dését. 
 A gyerekcsapatok 
itthon edzenek az ifibaj-
nokságra. 

Főlényes győzelem / fotó: Claudiu Capra – Atletic Olimpia
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Székely Csaba
Riti József Attila

Három felkészítő 
mérkőzést játszot-

tak a fiúk

 Három felkészítő 
mérkőzést játszott eddig 
a téli felkészülés alatt 
a Szamosújvári Atletic 
Olimpia fiúcsapata.
 Az első mérkő-
zésre január végén került 
sor a nagyiklódi műfü-
ves pályán az V. ligában 
szereplő Mócsi Meteor 
ellen. Az összecsapását 

a nagyobb tapasztalattal 
rendelkező szamosújvári 
alakulat nyerte meg 6-2 
(3-0) arányban. Az Atle-
tic Olimpia góljain Flaviu   
Mureşan, Alex Stan, Paul 
Tetean, Alex Bochiş, Raul 
Morar és az edzői szere-
pet is betöltő Dani Zol-
tán osztoztak. Az ősszel 
szerepeltetett játékoske-
ret két újonccal bővült, 
mindkettő a közben a IV. 
ligából kizárt Szamosúj-
várnémeti Vulturul ifjúsá-
gi együttesétől igazolt. 
 A téli felkészü-
lés második mérkőzésén 
a szamosújvári csapat a 

Liga IV-ben szereplő Dési 
Someșul II csapatával 
mérte össze erejét, a sé-
tatéri stadionon második 
pályáján és 1-0 arányú 
vereséget szenvedett.
 Február 20-án, Ik-
lódon játszotta harmadik 
felkészítő mérkőzését az 
Atletic Olimpia, a Liga 
V-ben szereplő Ormányi 
Luceafărul társaságában. 
A végeredmény 3-1 volt 
a szamosújvári csapat 
számára. A szamosújvá-
ri gólokat Fodor Marcel 
(két találattal) és Mureșan 
Flaviu szerezték. 

Riti József Attila

Játékosmozgások 
Désen

 Egy játékostól 
megvált, egyet pedig le-
igazolt a Dési Unirea. 
 A Liga 2-s csapat 
23 éves hátvédje, Alex 
Papp a Liga 3-ban aktiváló 
Dési Someșulhoz igazolt. 
Helyét az Unirea kereté-
ben egy 24 éves hátvéd 
vette át, az újonnan leiga-
zolt Alexandru Gîț, aki ru-
tinos Liga 2-es játékos. A 

temesvári születésű jobb-
hátvéd 81 mérkőzést ját-
szott a II. ligában és egyet 
a román kupában. Pálya-
futása alatt megfordult a 
Kolozsvári Sănătateanal, 
a Zsuki Unireanál, Brăi-
lán, Snagovon, a Gloria 
Buzăunál, az FC U Craio-
vanál, és a Kolozsvári U 
FC-nél, mellyel 2022. ja-
nuár 3-án bontott szerző-
dést. A távozó Alexandru 
Papp eddigi pályafutása 
alatt Désen az Unireanal 
és a Zilahi Armăturánál 
aktívált.

  A Liga 3-as Dési 
Someșul Alex Papp mel-
lett több játékost is leiga-
zolt azzal a céllal, hogy a 
szezon végén felkerüljön 
a II. ligába. Ezek a játéko-
sok: a Liga 2-es tapaszta-
lattal is rendelkező Raul 
Vitan (bal szélső, Tordai 
Arieșul) és a kameruni 
Gabby Batchabi (csatár, 
Nagybányai Minaur).
 A Liga II, tavaszi 
idénye február 26-án kez-
dődik, az Unirea idegen-
ben, az FK Csíkszereda 
ellen játszik, idegenben.
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Riti József Attila

Az 1942-es Remé-
nyik emlékest Sza-

mosújváron

 Két és fél honap-
pal Reményik Sándor 
halála után a széki refor-
mátus egyházmegyei lei-
készegyesület Reményik 
emlékestet szervezett 
Szamosújvárott, a Koro-
na szálló dísztermében. 
A műsort Veress László 
konferálta, a szervezésért 
pedig Szőts Béla ipartes-
tületi lelkészt felelt. Az 
emlékestről, amin többek 
között Nyírő József író is 
részt vett, az Ellenzék na-
pilap és a Kiáltó Szó fo-
lyóirat is tudósított.
 Az eseményt a 
lelkészegyesület elnö-
ke, a szabadkai születésű 
Kozma Tibor, reformá-
tus lelkész és egyházi író 
nyitotta meg. Erről így írt 
a Kiáltó Szó című folyó-
irat: „minden felekezeti 
különbségen túl munkál-
kodó hítre, magyarságra 
és műveltségre mutatott 
rá Kozma Tibor. bevezető-
jében, és mintha ebből az 

egészséges, töretlen, hívő 
magyar életből valósult 
volna meg egy darab az 
egész estélyen, ahol a ma-
gyar lélek áldott ünneplé-
se ment végbe.”
 A bevezető után 
Járosi Andor evangélikus 
lelkész, teológiai tanár és 
író olvasta fel egyik írását, 
melynek címe Reményik 
az ember volt. Őt követte 
dr. Tavaszy Sándor refor-
mátus püspökhelyettes, fi-
lozofikus író és egyetemi 
tanár, aki előadásában be-
mutatta Reményik Sándor 
életrajzát. Ezt követően 
Nyírő József író „beszélt 
a Reményikkel való ván-
dorlásairól, majd pedig 
„Bokor Erzsébet és Nits 
Gyula (szamosújvári pa-
tikus) művészi énekszám-
mal, Kozma Tiborné, Bá-
nyai Ferenc és Lám Leó 
(szerkesztő, tanár, műfor-
dító) hatásosan előadott 
Reményik-versekkel sze-
repelt. Herédv Szabó Imre 
(nótaszerző) és Szabó 
Éva, valamint a Hídvégi 
Ernő (színész, színigazga-
tó, színházi rendező.) által 
vezényelt kamarazenekar 
művészi zeneszámokkal 
működött közre.”

            A Kiáltó Szó tudósí-
tásából azt is megtudjuk, 
hogy hosszúra sikeredett 
az emlékest, de a hallga-
tóság: „a legnagyobb fi-
gyelemmel és Reményik 
szelleméhez méltó megil-
letődött csenddel adózott 
annak a léleknek, amely 
az estélyen újból megszó-
lalt, hogy hit, magyarság, 
műveltség megtalálják az 
az utat és azt a mindennél 
szorosabb összefüggést, 
amely egészséges magyar 
életünknek egyetlen alap-
ja lehet. Ennek a magyar 
életnek megtestesítője, 
halk szavú álmodója és 
harsonázó hírnöké Remé-
nyik Sándor”

* Járosi Andort 1944 
őszén az Erdélybe be-
vonuló szovjet csapatok 
Magnyitogorszkba (az 
Ural hegység lábánál) 
vitték fogságba. Ott is halt 
meg 1944 karácsonyán 
és tömegsírba temették. 
Kádár Imre és Tamási 
Áron írók eredménytele-
nül próbáltak közbenjár-
ni az érdekében.
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Küldje be a keresztrejtvény megfejtését március  az info@kozlony.ro email cím-
re, vagy vigye el Molnár Annamária  főtéri boltjába március 20-ig és a beküldők 
közül kisorsolunk egy Szamosújvári Örökség című könyvet. A könyv szerzője Ba-
lázs Bécsi Attila, a képeket Riti József Attila készítette. 

Fodor-Harmati Bence Pop KevinBrehar Márk

http://info@kozlony.ro
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Lakatos Andrea

Farsang és far-
sangi szokások

 Az ókorban a tél 
vége - tavasz kezdete min-
den népnek ünnep volt. 
Ilyenkor jelképes díszítés-
sel, különféle maszkokba és 
jelmezekbe bújva ünnepel-
tek. Az ősi kelta kultúrában 
Freia istennőt köszöntötték, 
és az ehhez hasonló ünne-
peket tartják a farsang őse-
inek.
 Neve német nyelv-
területről származik. Szó-
gyökere a “Fashing” amely 
többször átalakult és így 
nyerte el mai “farsang” for-
máját. A szó első megjele-
nését pontosan nem tudjuk, 
a  Magyar Néprajzi Lexi-
kon 1283-at jelöli ki, de van 
több olyan forrás, ami ké-
sőbbre, a 14-15-ik századra 
teszi azt.  
 Időszaka szoro-
san összefügg keresztény 
egyházi ünnepekkel, ezért 
változó, vízkeresztkor kez-
dődik és hamvazószerdáig 
tart.
 A farsang lényege 
a szabályok felrúgása és a 
szórakozás. Az álarcok és 
a maszkok viselése is erre 

vezethető vissza: a névte-
lenség, az „arctalanság”. A 
magyar farsangi szokások 
a középkorban honosodtak 
meg és ennek utolsó három 
napjához, farsangvasárnap, 
farsanghétfő és húshagyó 
keddhez, kapcsolódik a leg-
több szokás. Ezt a három 
napot nevezik a “farsang 
farkának”, ekkor világszer-
te karneválokat rendeznek, 
Magyarországon pedig ek-
kor kerül megrendezésre a 
mohácsi busójárás. Erdély-
ben megemlíthető a toroc-
kói farsangtemetés. 
Farsangkor háromnapos 
mulatságot rendeztek. A le-
gények sorra járták a háza-
kat, hívogatták a lányokat a 
bálba, farsangi köszöntőket 
mondtak, illetve adományo-
kat gyűjtöttek a muzsikusok 
fizetésére és különböző 
költségekre. A farsangi bá-
loknak nagy szerepe volt a 
párválasztásban, hiszen ez 
az időszak egyben az ud-
varlás, párválasztás és a la-
kodalmak időszaka is volt. 
Farsanghétfőn tartották az 
asszonyfarsangot, amikor 
a nők korlátlanul ihattak, 
“férfi módra” mulathattak. 
 A farsang jellegze-
tes étele a fánk, amelynek 
egyes településeken, terü-
leteken mágikus erőket tu-

lajdonítottak, mint például 
a Szerémségben azért sütöt-
ték, hogy “a vihar ne vigye 
el a háztetőt”. Ugyancsak 
kedvelt étel ilyenkor a ré-
tes, például a Bács megyei 
Topolyán szerencsét hoz, ha 
jól nyúlik. Általában a sok 
étel fogyasztásától a követ-
kező év bőségét remélték.
 A nagyobb falvak-
ban tartottak falufeljáró 
menetet, ami gyakorlatilag 
jelmezes felvonulás volt. 
Gyakoriak voltak az olyan 
jelmezek, mint a cigány, a 
koldus, a betyár, a borbély, 
illetve gyakran rendeztek 
állakodalmat, ahol sokszor 
a női-férfi szerepkörök fel-
cserélődtek, vagy mindkét 
szerepkört egy-egy férfi töl-
tötte be. Egyes vidékeken 
népszerű voltak az álbírósá-
gi tárgyalások, ahol a vád-
lottak bábuk vagy állatok 
voltak. 
 Gyakori volt a tél-
temetés, vagy farsangteme-
tés megjelenítése is, ez a 
gonoszűzést jelképezte. A 
telet vagy a farsangot szal-
mabábu szokta jelképezni, 
de sokszor csúf öregasz-
szonyként, ördögként volt 
öltöztetve, amelyet eléget-
tek vagy eltemettek. Ez a 
jelenet a tél képletes “elte-
metését” képviselte.
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Konyha

Gáspár János

Karamellizált hagy-
más oldalas szend-
vics (2 személyre)

 Mai receptünk a 
nemzetközi konyhából ér-
kezik. Egy karamellizált 
hagymás oldalas szend-
vics elkészítésének mód-
ját ismerjük meg Gáspár 
János szakács recepttárá-
ból. 

Hozzávalók
● 1 db. nyers megtisztított 
oldalas
● 1 db. Ciabatta kenyér 
vagy hasonló
● 100 g sajt
● 30 g vaj

Coleslaw (Káposztasa-
láta)
● 200 g káposzta aprítva
● fél murok lereszelve ap-
róra
● 1 db. közepes hagyma 
lereszelve apróra
● 20 ml majonéz
● 20 ml tejföl
● Só, bors ízlés szerint

Karamellizált hagyma
● 3 fej hagyma
● 50ml olaj
● 1 evőkanál cukor

Barbeque szósz
● 80ml ketchup
● 1 teáskanál mustár
● 1 evőkanál méz
● Só, bors, fokhagymapor
● 1 teáskanál ecet
● 1 evőkanál olaj
● 2 evőkanál worchester 
szósz

Elkészítés:
 A barbeque szósz 
hozzávalóit összekever-
jük és a hártyájától meg-
tisztított oldalast jól
bedörzsöljük a keverek 
⅔ -aval. Pihenni hagyjuk 
1-2 órát, hűtőben.
 Az oldalast becso-
magoljuk alufóliába es 
lassú tűzön kb. 2 óra alatt 
puhára sütjük amíg ki le-
het húzni belőle a cson-
tokat. Közben elkészítjük 
a coleslaw salátát. A ká-
posztát felaprítjuk, eny-
hén megsózzuk, 10 percet 
állni hagyjuk, majd utána 
kiszorítjuk a levet, amit 
enged. A többi felsorolt 
hozzávalót összekeverjük 
a kiszorított káposztával. 

A karamellizált hagymát 
is előkészítjük: a vékony 
felkarikázott hagymát las-
sú tűzön addig dinszteljük 
amíg teljesen megpuhul, 
majd hozzáadjuk a cukrot 
és közepes lángon addig 
pirítjuk amíg a cukor kezd 
sűrűsödni.
 Amikor a hús 
készre sült kicsontozzuk, 
apróbb darabokra szedjük 
és összekeverjük a
megmaradt barbeque 
szósszal, majd egy ser-
penyőben kavargatás 
mellett enyhén megsüt-
jük erős tűzön, amíg kezd 
színt kapni.
 A ciabattat hosz-
szában ketté vágjuk a 
közepén, mindkét belső 
részét megkenjük vaj-
jal, majd egy forró ser-
penyőben megpirítjuk. 
Ezek után összerakjuk a 
szendvicset: a kenyér alsó 
felére helyezzük a coles-
law salátát, rá az oldalast, 
ráreszeljük a sajtot majd 
a karamellizált hagymát. 
A végén kenyér tetejét is 
feltesszük, majd a köze-
pén elvágjuk két egyenlő 
részre.
 Jó étvágyat!



II. (új) évfolyam                                        8. szám/2022. február

20                                                             Szamosújvári Közlöny

Szerkesztőség:

Főszerkesztő: 
Riti József Attila

Főszerkesztő helyettes:
Fodor Emőke

Szerkesztők:
Gáspár János
Lakatos Andrea
Riti József Attila
Székely Csaba

Rajz:
Brehar Márk
Fodor - Harmati Bence
Pop Kevin

Korrektor: 
Fodor Emőke

Kiadja és működteti: 
Téka Alapítvány

Elérhetőség:
www.kozlony.ro
info@kozlony.ro
0770109709
ISSN 2784 – 2800 
ISSN-L 2784 – 2800

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 Ma-
gyar Demokrata Szövetség 
és a Communitas Alapít-

vány.

Támogató a 
Téka Alapítvány

Szamosújvár 

Hónap Nap Időpont Hulladék 
típusa

február kedd 2022. febru-
ár 22.

műanyag és 
alumínium

szerda 2022. febru-
ár 23.

üveg 

csütörtök 2022. febru-
ár 24.

papír és 
karton

március kedd 2022. már-
cius 8.

műanyag és 
alumínium

szerda 2022. már-
cius 9. 

üveg 

csütörtök 2022. már-
cius 10. 

papír és 
karton

kedd 2022. már-
cius 29.

műanyag és 
alumínium

szerda 2022. már-
cius 30. 

üveg 

csütörtök 2022. már-
cius 31.

papír és 
karton


