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Riti József Attila

Konfirmáció Sza-
mosújváron 

 A szamosújvári 
református hagyományok 
szerint mindig virágva-
sárnap volt a konfirmáció.  
Minden esetben a konfir-
máció első része, a Hei-
delbergi Káté kérdéseinek 
a megválaszolása, szom-
batonként volt, második 
része az egyházi felhatal-
mazás kihirdetése és az 

úri szent vacsora vétele 
pedig vasárnap. A koro-
navírus fertőzés által ki-
robbantott világjárvány 
kissé átírta a szokásokat, 
így 2020-ban és 2021-
ben nem virágvasárnap, 
hanem újkenyérkor és 
pünkösdkor, korlátozott 
létszámmal, tartották Sza-
mosújváron a konfirmá-
lást.
 A járvány lecsen-
gése és a korlátozó intéz-
kedések feloldása lehető-
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Kovács Márton 
ÁLOM A BÁDÓ
VÖLGYÉBEN

(ELŐSZÓ)
Múlt időket felidézve,
Őseinkre emlékezve
– hogy kik voltak, honnan jöt-
tek –
Egy szép regét elbeszélek.

Szállt a mese szájról szájra,
Nagyapákról unokákra.
Az unokák megvénhedtek,
Ők is tovább mesélgettek.

Legelésző nyájak mellett
Kisbojtárnak mese kellett.
Szállt a mese szájról szájra,
Ősidőkből ifjúságra.

Teltek-múltak emberöltők,
S ma már új szelek járnak:
Nagyapóknak szép regéje
Nem kell az unokáknak.

Összeszedtem egy maréknyit,
Mint az elhullott kalászt,
S aki szeret szépet és jót,
Annak adom, íme, át.

Szálljon tovább hát az ének,
Őseinknek regéje,
Tudomásul a jövőnek,
S Isten dicsőségére!
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vé lehetővé tették, hogy 
a megszokott időben le-
gyen a rangos egyházi 
esemény. A hagyomány-
tól eltérően azonban az 
egyházi nagykorúsítás 
ünnepét egy napon tartot-
ták, április 9-én, virágva-
sárnap előtti szombaton. 
 A 2022-es konfir-
máláson 19 ifjú tett tanú-
vallomást hitéről és élt 
első alkalommal az úrva-
csora szent jegyeivel. A 
konfirmáción Vajda Dáni-
el tiszteletes úr szolgálta 
az Urat, őt segítette Nagy 
Tibor válaszúti lelkipász-
tor.
 Vajda Dániel lel-
kipásztor az Apostolok 
Cselekedeteinek 8. részé-
nek 26-tól 39-ig terjedő 
verseit választotta az ige-
hirdetéshez  A tiszteletes 
úr prédikációjában egy-
aránt szólt a konfirmáló 
ifjúkhoz és családjukhoz. 
Kiemelte, hogy az ige 
szerint az ember hatalmas 
kincs felett őrködik, ami 
nagy felelősséget jelent. 
A lelkipásztor szerint ez 
a kincs az Istentől jövő, 
gyerekekre háruló szere-
tet. A fiataloknak elmond-
ta, hogy vár rájuk ez a 

világ, de mindvégig őriz-
ni kell a kincset. Vajda 
Dániel a prédikáció záró-
gondolataként elmondta, 
hogy míg az emberrel jár 
az Isten, addig nincs ok az 
aggodalomra. 
 A prédikáció és 
ima után sor került a 19 
ifjú tanúvallomására, 
melynek során kilenc lány 
és tizenegy fiú válaszolt a 
Heidelbergi Káté kérdé-
seire, illetve a Bölcs Sala-
monnak példabeszédeiből 
(Példabeszédek könyve) 
mondtak el egy-egy igét a 
bölcsességről. 
 Mindezek után 
következett a konfirmáció 
második része, az egyházi 
felhatalmazás kihirdetése 
és az úri szent vacsora vé-
tele, melynek következté-
ben a konfirmándusok tel-
jes jogú egyházi tagokká 
váltak. 
 Az ünnep végén 
Vajda Dániel lelkipász-
tor átadta a fiataloknak 
a konfirmációs emlékla-
pokat, hogy mindig em-
lékezzenek életük és a 
közösség ezen fontos ese-
ményére. 
 A konfirmáció zá-
róakkordjaként a konfir-

mándusok egy kis meg-
lepetéssel (Balla Péter 
hegedült, Vigh Nikol pe-
dig szavalt) hálálták meg 
a lelkipásztorok szerete-
tét és odaadását, amiről a 
kétéves konfirmációi elő-
készítő során tanúskod-
tak. 
 Az eseményen 
nem maradhatott el a kö-
zös fotózás és a csoport-
kép sem, de ezúttal, rend-
hagyó módon, az időjárási 
viszonyok miatt erre nem 
a templom előtt, hanem a 
templomban került sor. 

A konfirmáció múltja
 Kálvin János esz-
méi korán elterjedtek 
Magyarországon és Er-
délyben. A magyar refor-
mátus egyház alapítója, 
Méliusz Juhász Péter több 
hitvallási iratot, egyházi 
rendtartást és számos más 
egyházi művet jelentetett 
meg.
 A református egy-
ház számára fontos mér-
földkő volt az 1567-es 
Debreceni Zsinat, ahol el-
fogadták a II. Helvét Hit-
vallást és a Heidelbergi 
Kátét.
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 Annak ellenére, 
hogy már az egyház meg-
alakulásakor foglalkoztak 
a gyerekek vallásos neve-
lésével, a XVI. – XVII. 
századokban nem volt 
különleges szertartása a 
gyülekezet felnőtt tagjává 
fogadásnak. A mai érte-
lemben vett konfirmáci-
óról alig a XVIII. – XIX. 
századoktól beszélhetünk.
 A konfirmációt, 
Európa-szerte a XVIII. 
században, a pietizmus (a 
XVII. és XVIII. század 
keresztény vallási meg-
újító mozgalma, amely az 
evangélikus egyházban 
bontakozott ki. Elindító-
ja Philipp Jacob Spener 
teológus.) tette általános 
gyakorlattá. Ennek az 
irányzatnak a hatására a 
konfirmáció Magyaror-
szágon is meghonosult.
 Erdélyben alig a 
XIX. században terjedt 
el. Az erdélyi református 
egyházban a mai értelem-
ben vett konfirmációt a 
Nagyajtai zsinat mondta 
ki, 1810-ben, az igazga-
tótanács pedig 1811-ben 
rendelte el. A konfirmáció 
két részből áll:

 1. kétéves felké-
szítés után a konfirmán-
dusok, a lelkipásztor 
kérdéseire felmondják a 
Kiskátét, illetve a Heidel-
bergi Kátét.
 2. az egyházi fel-
hatalmazás kihirdetése és 
az úri szent vacsora véte-
le.
 A konfirmáció 
által megerősödik a hí-
vek hite és egyházi érte-
lemben teljes jogú tagjai 
lesznek az egyháznak. A 
konfirmáció időpontja, 
pedig nagycsütörtök vagy 
nagypéntek volt. Később 
pedig egyéb időpontok is 
megjelentek. Manapság a 
konfirmációt virágvasár-
nap, pünkösd körül vagy 
pünkösdkor, illetve, au-
gusztusban újkenyérkor 
tartják.
 Az egyházi beava-
tás, még ma is, komoly 
mérföldkőnek számít. 
Konfirmációs ünnepsé-
geket szerveznek, ahol 
pénzt és ajándékot kapnak 
az ünnepeltek.
Régebb, faluhelyen, a fi-
atalok csak konfirmáció 
után mehettek bálba.

Riti József Attila

Bemutattuk az is-
kola első évkönyvét

 A járványügyi in-
tézkedések felszámolá-
sa lehetővé tette, hogy a 
nemzeti ünnepen bemu-
tassuk iskolánk első év-
könyvét, melynek címe 
A Kemény Zsigmond El-
méleti Líceum évkönyve 
a 2016 – 2020 időszak-
ra. Az évkönyvet Fodor 
Emőke (tanítónő) és Riti 
József Attila (történelem-
tanár és a cikk szerzője) 
szerkesztették. A szer-
kesztők mellett a kötet 
szerzői Balázs-Bécsi Atti-
la (a Téka Alapítvány el-
nöke és történelem tanár), 
Bándi Gyöngyi (földrajz 
tanár), Juhos Helga (taní-
tónő), Kis Angéla (tanító-
nő), Rariga Imola Beáta (a 
szórványkollégium igaz-
gatója, a szülői bizottság 
elnöke), Székely Melinda 
(magyartanár) és Szilágyi 
Loránd Márton (a diákta-
nács egykori elnöke). A kor-
rektúrát Dániel Melinda és 
Kis Angéla tanítónők vállal-
ták fel. 
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 A kötetből (mely-
nek 12 fejezete van) az 
olvasók megismerhetik az 
iskolát és az iskolai életet, 
az iskola építéstörténetét, 
a tanárok és diákok mun-
káját, kirándulásainkat, a 
szakkörök működését és 
tevékenységét. Továbbá 
betekintést nyerhetnek a 
szamosújvári magyar ok-
tatás történetébe is. Mind-
ezek mellett az olvasó elé 
tárjuk iskolánk válogatott 
sajtótükrét. Az évkönyv 
szerkesztésekor ötven 
fényképet is kiválogattak a 
szerzők, melyek betekintés 
nyújtanak az iskolán kívüli 
tevékenységekbe is.
 Az évkönyv meg-
írásának az ötlete már az 
iskola 2016-os alapításakor 

kipattant e cikk szerzője 
fejéből, végül a járvány és 
a kijárási tilalom által biz-
tosított szabadidő és Fo-
dor Emőke csatlakozása a 
projekthez lehetővé tették, 
hogy elkészüljön az anyag. 
Nyomdai megjelenése a 
Téka Alapítvány támogatá-
sának köszönhető, ugyanis 
az alapítvány nélkül nem 
lett volna meg a kiadásához 
szükséges anyagi keret. 
 A könyvbemutatón 
Butuza Mária Katalin taní-
tónő konferált, az első fel-
szólaló a líceum igazgatója, 
Kulcsár Melinda tanárnő 
volt, aki röviden bemutatta 
az iskola megalakulásának 
történetét, kiemelve a Téka 
Alapítvány szerepét. Be-
szédében az igazgatónő ki-

tért az évkönyvre is és mél-
tatta a szerzők munkáját.
Kulcsár Melinda után Riti 
József Attila következett, 
aki elmondta, hogyan szü-
letett meg az évkönyv 
megírásának története és 
hogyan valósult meg, majd 
köszönetet mondott az is-
kolának, a kollégáknak, 
a szerzőknek, a korrektu-
rát elvégző kollégáknak, a 
társszerkesztőnek és a Téka 
Alapítványnak. 
 A bemutató utolsó 
felszólalója Fodor Emőke 
tanítónő volt, aki elmond-
ta mennyire büszke, hogy 
tagja lehet a mezőségi ma-
gyar oktatás sikertörténeté-
nek, melynek egy kis részét 
az évkönyv is tükrözi. 

Fodor Emőke 

Március idusa Sza-
mosújváron

 Március idusa 
idén új színt hozott Sza-
mosújvár életében, hi-
szen ismét közös rendez-
vénysorozattal ünnepelt 
a város magyarsága. Az 
RMDSZ helyi szervezeté-
nek sikerült összehangol-
ni a különböző partner-

szervezetek ünnepségeit. 
 Vasárnap, márci-
us 13-án a hagyományos 
koszorúzási ünnepség 
zajlott a katolikus teme-
tőben, a helyi 51 számú 
Czetz János cserkész-
csapat rendezésében. A 
csendes megemlékezés 
során a Rózsa Sándor sír-
jától induló felvonuláson 
a cserkészek szavaltak, 
énekeltek. Koszorút he-
lyeztek el az 1848-hoz 

köthető személyiségek 
sírjára. 
 Hétfőn a Téka 
Alapítvány adott helyet a 
nagy sikerű versszínhá-
zi előadásnak. Pilinszky 
János születésének 100. 
évfordulóján mutatta be 
az Ampelopsis új versz-
színházi előadását, mely a 
költő KZ-oratórium című 
montázs-drámájára épül, 
számos egyéb verssel ki-
egészítve. Az Egy orato-
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rium főpróbája című előa-
dás még egy csavart visz-
sza történetbe: nemcsak 
a Plilinszky-dráma sze-
replőinek (Színész 1./
Öregasszony – Darabont  
Csenge, Színész 2./Kisfiú 
– Tamás Lehel, Színész 
3./R. M., fiatal lány – Szil-
ágyi Gabriella) a szájába 
ad a drámaszöveget kie-
gészítő-megtámogató gon-
dolatokat, hanem beemel 
egy negyedik szereplőt, a 
Rendezőt is (Tamás Csilla, 
aki a valóságban is a darab 
rendezője), s így belátást 
enged a kulisszák mögé, 
az előadást nézve mintha 
egy főpróbába csöppen-
nénk bele. Ez felerősíti az 
eredeti mű montázs-voltát, 
darabosságát, ugyanakkor 
közelebb is hoz minket, 
nézőket a darabhoz,

hiszen a színészek szere-
pükben színészekként is 
viselkednek.
 A forradalom 
emléknapját a Kemény 
Zsigmond Líceum diák-
jai több csoportban ünne-
pelték meg. Az elemisek 
a piros-fehér-zöld kézi-
munkáikból raktak ki egy 
óriáskokárdát, majd ismét 
közösen énekelhettek az 
aulában. Az 5-8 osztályo-
sok rövid műsort adtak elő 
társaiknak. 
 A nap fő rendez-
vény a város főterén kez-
dődött, ahol a Kaláka és a 
Kiskaláka néptáncegyüt-
tesek, illetve a Téka Nép-
zeneiskola zenészei éne-
kes-táncos flashmobbal 
lepték meg a helyieket. 
A Kemény Zsigmond El-
méleti Líceum pár diákja 

szavalt majd rövid ének és 
táncbemutató után a menet 
a református templomba 
indult. 
 A házigazda, Vaj-
da Dániel, helyi lelkész 
bátorította igével és sza-
vaival az egybegyűlteket. 
Az istentisztelet után Rotar 
Izabella helyi RMDSZ el-
nök, illetve Antal Géza az 
RMDSZ megyei ügyveze-
tő elnöke szólt a helyi ma-
gyarokhoz. 
 Az istentiszteletet 
követően került bemuta-
tásra a Kemény Zsigmond 
Elméleti Líceum évkönyve 
a 2016-2020-as időszakra. 
Elsőként az iskola új igaz-
gatónője, Kulcsár Melinda 
szólalt fel, aki kiemelte a 
Téka Alapítvány szerepét 
az intézmény létrejötté-
ben, méltatta elődeinek és 
kollégáinak a munkáját. 
Az ötletgazda és főszer-
kesztő Riti József Attila 
történelemtanár köszönetet 
mondott mindenkinek, aki 
hozzájárult ahhoz, hogy a 
kiadványt kézbe foghassák 
az érdeklődők.  
 Fodor Emőke társz-
szerzőként köszönte meg 
a Téka Alapítvány és az 
iskola bizalmát, kollégái 
munkáját. 

Március 15 Szamosújváron / fotó: Riti József Attila
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 Zárszóként Kiss 
Lehet baptista lelkész 
példabeszéde hangzott el, 
mely ugyancsak a bizal-
mat, a reményt hintette el 
a jelenlevők lelkébe. 
 Az ünnepi műsor-
folyam záróakkordjaként 
március 16-án történel-
mi kvízestre került sor, a 
Hayak kávézóban. Sebők 
Tímea vezette a jó han-
gulatú vetélkedőt, melyet 
két korcsoportba hirdet-
tek meg. A szamosújvári 
ifjúság is bátornak bizo-
nyult, 11 csapat szállt ver-
senybe. Szoros harc után 
győztes lett a Felszegi 

Kincső, Felszegi Tünde 
és Székely Borbála csapa-
ta lett.
 A felnőttek kvíz- 
estje is nagyon jó han-
gulatúra sikeredett. A 12 
pont nem okozott akkora 
fejtörést, mint A kőszí-
vű ember fiai című műre 
való visszaemlékezés. A 
kitartó csapatok kezde-
ményezésére tervben van 
a rendszeres kvízestek 
szervezése, ahol nemcsak 
nyerni, hanem szórakoz-
ni, beszélgetni is lehet. 
 A helyi RMDSZ 
és tanácsosi csapata (Ro-
tar Izabella, Balázs-Bé-

csi Enikő, Bihari Le-
vente, Molnár Tibor) a 
par tneszervezetekkel 
együtt: Czetz János Cser-
készcsapat, Kemény Zsig-
mond Elméleti Líceum, 
Téka Alapítvány és a he-
lyi történelmi egyházak 
lélekkel teli, a közösség 
erejét megmutató ünnep-
séget szervezett, melyre 
nagy szükség volt e bi-
zonytalan időkben. A kö-
zösségi médiába feltöltött 
kisfilmjükkel is ugyan-
ezt üzenték: voltunk, va-
gyunk, leszünk! 

Riti József Attila

Szamosújvárra 
látogatott a Tarsoly 
Erdélyi Mezőségért 

Egyesület

 Március végén 
Szamosújvárra látoga-
tott a Téka Alapítvány 
magyarországi társszer-
vezete, a Tarsoly Erdélyi 
Mezőségért Egyesület és 
Összetartozunk címmel 
egy közös konferenciát 
szerveztek. 

 Erdélyi látogatá-
suk első napján, március 
23-án délután az egye-
sület keretében műkö-
dő Tarsoly Népszínház 
Válaszúton bemutatta az 
Égig érő köpönyeg című 
darabot. Egy nappal ké-
sőbb, március 24-én dé-
lelőtt a szamosújvári Ke-
mény Zsigmond Elméleti 
Líceum kisiskolásainak is 
előadták a fentebb emlí-
tett bábelőadást. 
 Március 24-én, 
18:00 órától a Téka Ala-
pítvány székhelyén a 

szamosújvári származású 
keramikus, Gaál (szül. 
Nagy) Annamária Álom-
virágok címmel tartott 
előadást a magyarok dí-
szitő ösztönéről. Utána 
pedig egy kiállításban te-
kinthették meg a Tarsoly 
Műhely alkotásait, vége-
zetül pedig kerekasztal 
beszélgetésen vehettek 
részt az érdeklődők.
 A konferencia tá-
mogatója a Bethlen Gábor 
Alap, a Nemzeti Együtt-
működési Alap és Ma-
gyarország kormánya.
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Juhos Helga

Kovács, született 
Mánya Johanna

 Kovács, született 
Mánya Johanna 1936. 
június 26-án látta meg a 
napvilágot Szamosújvá-
ron. Nagy, értelmes, kerek 
szemeinek köszönhetően 
Bubának kezdték el szó-
lítani, amely név rá is ra-
gadt. Mindenki Bubának, 
majd öreg korára Buba 
néninek szólította. 
 Édesanyja házi-
asszony volt, de rengete-
get varrt otthon, édesapja 
raktáros volt, e mellett az 
örmény katolikus egyház 
főgondnokaként szolgálta 
az egyházat sok éven át. 

Apai Nagybátyja Mányó 
József, a bécsi Mechita-
rista Rend főapátja volt. 
Mélyen vallásos nevelés-
ben volt része, sokszor 
mesélt arról, hogy nagyon 
ritkán hiányoztak a temp-
lomból. 
 A második világ-
háború kitörésekor csupán 
3 éves volt, de sok emléke 
maradt róla. Tiszán emlé-
kezett, hogy hova voltak 
elbújva a bombázások 
alatt, meg arra is, hogy az 
állomás épületének darab-
jai a sétatérig is elrepültek 
mikor azt lebombázták. 
De arra is jól emlékezett 
mikor a magyar katonák 
átmentek a városon és ő 
magyar ruhába öltöztetve 
kicsi magyar zászlóval a 
kezében integetett nekik. 
Iskolás koráráról is gyak-
ran mesélt. Kiváló tanuló 
volt. Mindig arra vágyott, 
hogy tanítónő legyen. Az 
akkori élet nehézségei 
nem engedték meg, hogy 
otthonától távol tanuljon, 
így szülővárosában köny-
velőséget tanult. Bár az 
akkori eljárások szerint, 
tanulmányainak köszön-
hetően, még egy osztály-
társnőjével együtt, olyan 

igazolást kapott, amely-
lyel egyetemre mehetett 
volna, sajnos ezt sem en-
gedhette meg magának 
családja. (Ez mindig nagy 
fájdalma volt.) Így fiatal 
korában könyvelőként 
kezdett el dolgozni és e 
szakmában maradt 1990-
ben bekövetkezett nyug-
díjazásáig. Nem igazán 
kedvelte a munkáját, de 
lelkiismeretesen végezte 
azt. 
 Mindig szeretettel 
mesélte, hogy az irodá-
ban kezdett el udvarolni 
neki férje. Igazi gavallér-
ként, mint a régi magyar 
filmekben. Például azzal 
kedveskedett, hogy min-
den reggel meghegyezte 
a ceruzáit és vigyázott rá, 
hogy egyforma hosszú-
ak és hegyesek legyenek. 
Ez és még számos kedves 
figyelmesség színesítette 
meg munkanapjait. Nyug-
díjas korukig egy irodá-
ban dolgoztak. 
 Házassága is igen 
jól sikerült. A család gyak-
ran mesélte, hogy férje, 
Kovács Károly húgait is 
úgy szerette, mint saját 
gyermekeit. Sokat járt 
hozzájuk és sokat foglal-
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kozott velük.
 Már itt elkezdő-
dött abbéli szerepe, hogy 
összetartsa családját. Egy 
lányuk született, akit úgy 
próbáltak nevelni, hogy 
a nehéz világba soha ne 
érezzen hiányt. Sok sze-
retet nyújtottak neki és 
tanulmányában is enged-
ték szárnyalni. Szüleit 
életük végéig szeretettel 
gondozta. Két unokáját 
és 5 dédunokáját is ha-
tártalanul, feltételek nél-
kül szerette és gondozta. 
Aggódott mikor kellett, 
jól megfontolandó taná-
csokat adott mikor szük-
ség volt rá es emlékezetes 
játékokkal szórakoztatta a 
legkisebbeket is, amikor 
csak tehette. 
 A városban és az 
egyházközösségben is 
aktív, hűséges tag volt. 
Ameddig csak tehette 
minden vasárnap elment 
a templomba, de más 
rendezvényeken is aktív 
résztvevő volt, a Téka 
Alapítvány nagy rajongó-
ja és örökös támogatója 
volt. Mindig önzetlenül 
segített és nagyon jó tár-
saságnak bizonyult. Bár 
még vonásai is őrizték 

örmény eredetét büszkén 
vallotta mindig, hogy ő 
örmény katolikus magyar. 
 Magyarságát min-
den téren ápolta. Rengete-
get olvasott, a Szabadság 
napilap, élete utolsó nap-
jáig járt neki. Úgy tudta 
kibontani és végig la-
pozni, olvasni az újságot 
ahogy már csak arisztok-
ratákról szóló filmekben 
láthatja az ember. Mindig 
nagyon jól informált volt, 
tudta, hogy mi történik a 
világban. Bár nem sokat 
nézte a tv-t, de a híreket 
minden nap megnézte, 
több adón is, nehogy egy-
oldalúan lássa a dolgokat. 
Igen érdekelte a politika 
is. Ezekről szeretett be-
szélgetni is egy finom 
kávé, tea mellett közben 
kínálgatva remek sütemé-
nyeit. 
 Nagyszerű sza-
kács is volt. Mesterien 
tudta kombinálni a hagyo-
mányos magyar ételeket, 
de örmény étel is került az 
asztalra és a modern éte-
lektől sem idegenkedett. 
Óriási megelégedettség 
volt számára, ha minden 
elfogyott. Csodálatosan 
öregedett. Nőiessége 85 

évesen is példaértékű volt. 
Úgy a megjelenésében, 
mint a viselkedési stílu-
sában olyan értékrendet 
és etikettet képviselt, ami 
napjainkban már feledés-
be ment. A sors iróniája, 
hogy örök nyugodalomra 
épp március 8-án tért. Így 
biztosan minden évben, 
nők napján emlékezni fo-
gunk arra a személyre, aki 
minden nőnek példaképe 
lehetne. 
 Nyugodalma le-
gyen csendes, emléke 
örökké élni fog velünk.

***
 Kovács Johanna 
lapunk egyik leghűsége-
sebb olvasója és támo-
gatója volt, minden alka-
lommal nagy örömmel 
fogadta a friss lapszámot. 
 A szerkesztőség 
nevében őszinte részvétet 
nyilvánítunk a családnak!

www.kozlony.ro
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Riti József Attila

Különleges aján-
dékkal fejezte ki 
tiszteletét a nők 

iránt az RMDSZ 
szamosújvári szer-

vezete

„Vele betelni nem tudsz, 
mert ő az a lány, az az 
örökké asszony – a nő” 
(Zorán: A nő)
 Különleges aján-
dékkal, mézeskaláccsal 
és tulipánnal, fejezi ki 
tiszteletét minden nő előtt 
az RMDSZ szamosújvá-
ri szervezete. Több mint 
400 darab mézeskaláccsal 
és tulipánnal lepték meg a
szamosújvári magyar kö-
zösség hölgyeit. 
 Az eseményt két-
hetes előkészület előzte 
meg, melyben a választ-
mány tagjai a Téka Ala-
pítvány székhelyén, a 
konyhások segítségével 

megdagasztották, meg-
sütötték és kidíszítették a 
pogácsákat. A finomságok 
csomagolása úgyszintén 
csoportmunka volt.
 A pogácsák ki-
osztását a választmány 
férfi tagjai vállalták ma-
gukra és már szombaton, 
március 6-án elkezdték. 
Az adventista imaházba 
ellátogató hölgyeknek 
Molnár Tibor és Bihari 
Levente helyi tanácsosok 
adták a finomságot. Az 
elmúlt vasárnap reggel az 
örmény-katolikus misén 
Molnár Tibor helyi taná-
csos, a római katolikus 
misén pedig Molnár Tibor 
és Fodor Zoltán (választ-
mányi tag) lepték meg 
a híveket pogácsával. A 
református és a baptista 
hölgyeknek a finomságot 
Bihari Levente helyi taná-
csos és Juhos Tamás vá-
lasztmányi tag adták át. A 
Szamosújvárhoz tartozó 
Kérő sem maradhatott ki, 

így az ottani hölgyeknek 
ugyancsak Molnár Tibor 
vitte el az ajándékot. 
 Március 8-án, a 
nemzetközi nőnapon Bi-
hari Levente és Molnár Ti-
bor tanácsosok meglepték 
a szamosújvári magyar 
tanintézmények (Kemény 
Zsigmond Elméleti Lí-
ceum, Elvarázsolt Házikó 
óvoda és Sünike óvoda), 
a Turisztikai Információs 
Iroda, a könyvtár, a Vá-
rosgazdálkodási Vállalat 
(ADP) női alkalmazottja-
it, illetve a Téka Alapít-
vány konyhásait pogácsá-
val és tulipánnal.  
 Az RMDSZ Ko-
lozs megyei szervezetben 
dolgozó hölgyek és a he-
lyi tanács női tagjai sem 
marad meglepetés nélkül, 
az előbbieket Szilágyi Ló-
ránd (helyi RMDSZ tit-
kár), az utóbbiakat pedig 
Bihari Levente és Molnár 
Tibor ajándékozták meg 
pogácsával. 
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KeméNyerők csapat
(V. A osztály)

Ökológiai Vándor-
kiállítás megnyitó-
ja a Kemény Zsig-

mondban

 2022. február 21-
én, az V. A osztály, a Ke-
méNyerők csapata, meg-
nyitottuk az Ökológiai  
Vándorkiállítást az iskola

aulájában, amellyel be-
neveztünk a Székely 
Kapuk-Zöld Kapuk 
Nemzetközi Ökocivilizá-
ciós Játékok diákvetélke-
dő második fordulójára.
 A kiállítás témája 
az Életfa. Csapatunk hat 
impresszív tablón keresz-
tül mutatta be a fa és a 
környezet kapcsoltát, köl-
csönhatását. A megnyitón 
előadott zenés-verses mű-
sor célja a környezetvé-

delem fontosságának tu-
datosítása és személyessé 
tétele. 
 A tablók kiállítás-
ra kerültek iskolánk aulá-
jában, az ördöngösfüzesi 
óvodában és a református 
templomban, a szamo-
sújvári Sünike óvodában, 
a szamosújvári városi 
könyvtárban, valamint a 
Téka Alapítvány konfe-
rencia termében.
 A vándorkiállítás 
következő fontos ese-
ménye a faültetés, amit  
KeméNyerő csapatunk, 
kemény erővel és nagy iz-
galommal vár. 
 Reméljük, hogy a 
tablók üzenete sok embert 
megérintett, és bízunk 
benne, hogy környezetvé-
dő tevékenységünk máso-
kat is cselekvésre ösztö-
nöz.

Vándorkiállítás megnyitó/ fotó: Riti József Attila

Riti József Attila

Olvasómaraton 
Szamosújváron is

 Mint minden év-
ben, a Téka Szórványkol-
légium és a Kemény Zsig-
mond Elméleti Líceum az 

idén is csatlakozott a Ká-
joni János Hargita Megyei 
Könyvtár által szervezett 
eseményéhez, a XIV.  
Nemzetközi felolvasóma-
ratonhoz.
 Szamosújváron 
az idén 358 diák olvasta 
Nemes Nagy Ágnes ver-

seit és esszéit. Az idei ol-
vasómaratonon újdonság 
az volt, hogy az oktatási 
minisztérium rendelete 
következtében a romániai 
iskolákban olvasással ün-
nepelték az olvasás orszá-
gos napját.
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Riti József Attila

Népszámlálás Sza-
mosújváron is

 Március 14-én 
megkezdődött a 2022-es 
népszámlálás első, online 
szakasza. 2022. március 
14. és május 15. között 
a lakosok saját kezűleg, 
az interneten is kitölthe-
tik kérdőívüket. Fontos 
tudnivaló, hogy az online 
szakasz hamarabb véget 
ér, mint maga a népszám-
lálás. A törvény szerint 
azoknak a személyeknek, 
akik online kitöltik a kér-
dőívet fizetett szabadnap 
jár.
 A második sza-

kasz már hagyományos 
módon, a személyek le-
kérdezésével történik. 
Május 16. és július 17. 
között a számlálóbiztosok 
házról házra járnak majd 
és így is ki lehet tölteni az 
űrlapokat.
 A népszámlálas 
kapcsán jó hír, hogy a kér-
dőívet magyarul is kitölt-
hetjük, úgy online, mint a 
nyomtatott változatot.
 Nagyon fontos 
számunkra a népszámlá-
lás, mert az eredmények 
befolyásolják majd a ki-
sebbségi jogokat, mert 
ezek attól függenek, hogy 
hányan vagyunk az or-
szágban. Példának okáért, 
ha egy településen 20% 
alá csökkent a magyarság 
aránya akkor ott leszedik 

a magyar településtáblá-
kat.
 Városunkban az 
RMDSZ helyi szerveze-
te, a Téka Alapítvány, az 
egyházak és az önkén-
teseknek köszönhetően 
több helyen segítenek az 
érdeklődőknek kitölteni 
az online kérdőívet. Ki-
töltéséért akkor is jár a 
szabadnap, ha nem ott-
hon, hanem egy önkéntes 
kitöltőponton teszi meg. 
Az említett kitöltőpontok: 
• RMDSZ iroda (mozi fö-
lött) - május 15-ig hétfő-
től-csütörtökig 17 és 19 
óra között az RMDSZ
• református egyház ima-
terme: hétfőn 17 és 19 óra 
között, valamint csütörtö-
kön 16 és 19 óra között;
• Ferences kolostor kö-
zösségi terme: kedden és 
szerdán 14 és 19 óra kö-
zött;
• Téka Alapítvány konfe-
rencia terme: kedden és 
csütörtökön 11 és 13 óra 
között;
• Baptista egyház imater-
me: szerdán 10 és 13 óra 
között;
• Adventista imaház: va-
sárnap 15 és 17 óra kö-
zött.
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Versenyek és díja-
zottak

 Az iskolai élet ve-
lejárói a versenyek, eze-
ken iskolánk diákjai is 
részt vesznek és dicsére-
tes eredményeket értek el:
 1. A 2022. márci-
us 26-án, online formában 
megrendezett Kányádi 
Sándor szavalóversenyen 
megyei első díját Butuza 
Zsófia (III. o) nyerte és 
képviseli megyénket az 
országos döntőn, mely 
május 13-15 közt Varsol-
con lesz megszervezve. 
Felkészító tanítók: Dániel 
Melinda, Kis Angélanak.
 2. A Vidám versek 
online versenyén Kolozs-
váron a harmadik osztá-
lyos Feketelaki Gáspár II. 
helyezést, az elsős Sípos 
Zoárd dicséretet értek el. 
3. A Székelykapuk-Zöld-
kapuk versenyén az V.A 
-sok Csillagfény és Ke-
méNyerők csapata ezüst, 
illetve arany minősítés-
ben részesült és jutalmul 
a horvátországi Adria 
csodálatos tengerpartján 
táborozhatnak! Vezetőta-
nárok: Bándi Gyöngyi és 

Sükösd Ildikó 
 4. A Mikes Kele-
men Magyar Nyelv és Iro-
dalom Tantárgyverseny 
szamosújvári díjazottjai:  
 1. Molnár Kata 
(VI) - dicséret. Felkészítő 
tanár: Geréb Erzsébet 
 2. Vigh Nikol 
(VIII) - dicséret. Felkészí-
tő tanár Papp Erzsébet 
 3. Saplacan-Szil-
ágyi Emma (VIII)- dicsé-
ret - felkészítő tanár Papp 
Erzsébet 
 4.  Ferenczi Tímea  
(X) -3. díj. Felkészítő ta-
nár Székely Melinda
 5. Balla Brigitta 
(X) - dicséret. Felkészítő 
tanár Székely Melinda
 6. Barabás Emőke 
(IX)- dicséret. Felkészítő 
tanár Schuller Hajnal
 7. Görög-Czintos 
Orsolya (IX) - dicsért. 
Felkészítő tanár Schuller 
Hajnal
       5. A VII. Szabadság 
csalogánya 1848 katona-
dal versenyen iskolánk 
5A osztályos diákja, Filep 
Anetta első díjban része-
sült. A verseny szervezője 
a kolozsvári Heltai Gás-
pár Könyvtári Alapítvány.
 6. A Herman Otto 

Kárpát Medencei Bioló-
gia versenyen, a szamo-
sújvári iskolát három diák 
képviselte: Fodor Kristóf 
(7A), Haraklányi Szen-
de (7A) és Fodor Nóra 
(8A). A versenyen Fodor 
Kristóf (7A) dicséretben 
részesült, 86 résztvevő 
közül 9. lett. Felkészítette 
Márton Sarolta.
 7. A 25. alkalom-
mal meghirdetett Simonyi 
Zsigmond Kárpát-meden-
cei helyesírási verseny 1. 
fordulóján diákjaink sike-
resen szerepeltek.  Az 5. 
osztályból két diák: Fel-
szegi Imre és Morár Ger-
gő, a 6.-ból három diák: 
Papp Botond, Molnár 
Kata Mária, Colța Júlia 
Mónika a következő for-
dulón is képviselni fogja 
az iskolánkat. Felkészítő 
tanárok: Debreczeni Or-
solya Katalin, Geréb Er-
zsébet
 8. A Mátyás király 
nálunk jár rajzverseny 
győztesei közt volt isko-
lánk 3. osztályos diákja, 
Kiss Adrien is. Gratulá-
lunk alkotásához, melyet 
a Krónika napilap illuszt-
rációnak is kiválasztott.
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Riti József Attila

Újra használható a 
Kemény Zsigmond 

Elméleti Líceum 
tornaterme

 Másfél éves szü-
net után, újra használható 
lett a Kemény Zsigmond 
Elméleti Líceum tornater-
me. A járvány kezdetekor 
a járványügyi intézkedé-
sek nem tették lehetővé a 
terem használatát, utána 
pedig, 2021 januárjától 
egészen 2022 február ele-
jéig benne működött az 
oltóközpont.
 A másfél éves ki-
hagyás alatt a tornaterem 
emeleti lelátóján megron-

gálódott a csempe, így 
sürgős beavatkozást igé-
nyelt. Az RMDSZ sza-
mosújvári tanácsosainak 
(Balázs-Bécsi Enikő, Bi-
hari Levente és Molnár 
Tibor) közbenjárásával, 
a polgármesteri hivatal 
támogatásával és a Terü-
letgazdálkodási Vállalat 
(ADP) szakszerű mun-
kájának köszönhetően 
(Rotar Izabella, igazgató) 
rövid idő alatt meglett a 
sportlétesítmény felújítá-
sa és hétfőn, március 28-
án az iskola diákjai újra 
birtokba vehették.

A Kemény Zsigmond Elméleti Líceum tornaterme / fotó: RJA

Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony ünnepe 

Szamosújváron

 Március 25-án, 
Gyümölcsoltó Boldo-
gasszony ünnepnapján 
örmény misét tartottak a 
Salamon templomnak is-
mert Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony templomban. 
A misén, melyet Ft. Küs-
mődi Attila főhelynök ce-
lebrált, részt vett a kicsi, 
de lelkes örmény-katoli-
kus közösség.
 G y ü m ö l c s o l t ó 
Boldogasszony napján 
emlékezik az egyház az 
angyali üdvözletre, ami-
kor Szűz Mária megtud-
ta Gábriel arkangyaltól a 
megtestesülés örömhírét 
(„És monda néki az an-
gyal: Ne félj Mária, mert 
kegyelmet találtál az Is-
tennél. És ímé fogansz 
a te méhedben, és szülsz 
fiat, és nevezed az ő nevét 
JÉZUSNAK.” – Lukács 
1:30-31). 
 Az ünnep magyar 
elnevezése onnan ered, 
hogy ezekben a napok-
ban kezdték a fák oltását 
a gazdák.
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Kallós Zoltán Alapít-
vány

Széki Szabadegye-
tem - program

 Mint már koráb-
ban jeleztük a Kallós 
Zoltán Alapítvány és az 
Erdélyi Hagyományok 
Háza megszervezik a Szé-
ki Szabadegyetemet. Az 
elmúlt napokban, a szer-
vezők a rendezvény prog-
ramját is nyilvánosságra 
tették, ezt közöljük mi is 
változtatás nélkül. 

Széki Szabadegyetem

 A Kallós Zoltán 
Alapítvány és az Erdélyi
Hagyományok Háza a

táncházmozgalom 50 
éves fennállása alkalmá-
ból megszervezi a Széki 
Szabadegyetemet.
 Május 7-8. kö-
zött szakmai fórumokkal, 
előadásokkal, tánccal és 
jókedvvel ünnepeljük a 
táncházmozgalom 50. 
születésnapját.
 A célunk megtöl-
teni Szék faluját minőségi 
programokkal, régen lá-
tott ismerősökkel, tánccal 
és zenével, feleleveníteni 
azt a hangulatot, amelyből 
a fél évszázados táncház-
mozgalom ered.

Program:

Május 7., szombat
▪ 10:00-17:00 Kézműves 
foglalkozások gyerekek-

nek és felnőtteknek
▪ 10:00-11:30 Fókuszban 
Szék: zene, tánc, vise-
let és fénykép. Szakmai 
szekcióülések
▪ 12:00-13:00 50 éves a 
táncházmozgalom. No-
vák Ferenc, Korniss Péter, 
Stoller Antal és Lelkes 
Lajos előadása
▪ 13:00- 17:30 Nyitott 
porták. Intézmények és 
széki mesterségek bemu-
tatkozása
▪ 15:00-16:00 Aprók tán-
ca és ölbeli játékok
▪ 17:30-18:30 Széki 
táncházak. Villámcsődü-
let
▪ 18:30-19:00 Kopjafaál-
lítás a széki zenészek em-
lékére
▪ 19:00- 20:30 Koncert 
Halmos Béla emlékére
▪ 20:30 - Táncház
Május 8., vasárnap
▪ 11:00-12:30 Istentiszte-
let
▪ 12:30-13:30 Széki ver-
sek Lemezbemutató kon-
cert
 A rendezvényt az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma támogatja.

Széki Szabadegyetem / fotó: Kallós Zoltán Alapítvány
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Kallós Zoltán Alapít-
vány
Kezdő butorfestő 
tanfolyamot indít 
a válaszúti Kallós 
Zoltán Alapítvány

 Haladó bútorfestő
 alakalmaink után, most a 
kezdőknek kínálunk lehe-

tőséget arra, hogy bele-
kóstolhassanak a mester-
ségbe! Az egy hétvégén 
át tartó műhelyen kis cso-
portban, jó hangulatban 
sajátíthatod el a mesterség

alapjait szakavatott okta-
tónk, Bartos Tünde veze-
tésével.

 Oktató: Bartos 
Tünde, a munkáit ezen az 
oldalon csodálhatod meg: 
B.ARTos Kézműves Mű-
hely
 Időpont: 
2022.április 29 – május 1.

Jelentkezési határidő: 
2022. április 25.

 A képzés ára 250 
lej/ fő, mely tartalmazza 
az étkezés, szállás és az 
oktatás költségeit, illetve 
300 lej a saját kontyos 
szék, ami a műhely során 
megfestére kerül.
 A műhely létszá-
ma maximum 10 fő.
 Jelentkezni a htt-
ps://kallosalapitvany.ro 
portálon lévő űrlap ki-
töltésével lehet, kérdés 
esetén pedig Radó Krisz-
tinánál lehet érdeklődni a 
0040743192931-es tele-
fonszámon.

Bútorfestő tanfolyam/ fotó:  Kallós Zoltán Alapítvány

Válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány/ fotó: Riti József Attila
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Riti József Attila

Több fontos döntés 
született a márciusi 

tanácsülésen

 A március 31-én, 
csütörtökön megtartott 
havi tanácsülésen tizenhá-
rom határozatot fogadott 
el Szamosújvár képviselő 
testülete.
 A napirendi pon-
tok között szerepelt az a 
határozattervezet, amely 
az önkormányzat által, a 
téglagyár környéki erdő 
közelében felépített, Fü-
zesi úti ANL tömbházla-
kások igénylőit rangso-
rolta (az elért pontszámok 
alapján), melyet el is fo-
gadott a helyi tanács. Az 
elfogadott listán összesen 
95 személy szerepelt, az 
elsőnek 91 pontja, az utol-
sónak pedig 41 pontja lett.
 A második fon-
tos döntése a testületnek, 
az volt, hogy tudomá-
sul vették Năsălean Ioan 
(ex-polgármester) taná-
csosi mandátumáról való 
lemondását, ugyanis az 
Országos Feddhetetlensé-
gi Hatóság szerint meg-

szegte a törvényt amikor 
alpolgármestersége alatt 
a városi kórház vezető-
tanácsának tagja is volt. 
Helyét Vedean Cristian 
(az Ana Ipătescu Líceum 
aligazgatója) veszi majd 
át.
 Ugyancsak a taná-
csülésen elfogadták a He-
lyi Akciócsoport (GAL) 
költözését, az intézmény 
a UPC volt munkapontja 
helyére (az RMDSZ sza-
mosújvári irodája mellé) 
költözik.
 A képviselők el-
fogadtak egy Övezeti Vá-
rosrendezési Tervezetet 
(PUZ) is, a Kolozsvári 
úton, amely lehetővé teszi 
egy új töltőállomás építé-
sét. A 42705 m² nagyságú 
területen a benzinkút mel-
lett lesz autószerelő mű-
hely, mosoda, vendéglő és 
kávézó is.
 Végezetül pe-
dig az ülésen elfogadtak 
több építkezési engedélyt, 
bontási engedélyt, illetve 
döntöttek arról, hogy Ioan 
Șeu, füzesmikolai szüle-
tésű képzőművész a város 
díszpolgára legyen.

Riti József Attila

Szamosújváron 
járt Szentesi Zöldi 

László újságíró

 Erdélyben járt 
Szentesi Zöldi László, a 
Hír TV Sajtóklub című 
műsorának állandó tagja, 
aki több előadást tartott 
Kolozsváron, Szamosúj-
váron és Désen.
 Az újságíró ko-
lozsvári előadásának 
címe: „A nemzetépítés 
hogyanja és miértje”, 
melyet a Vallásszabadság 
Házában adott március 
31-én. Szamosújváron a 
római katolikus plébánia 
hittantermében, Désen 
pedig a városi múzeum 
konferencia termében tar-
tott előadást április 1-én, 
ahol „Az erdélyi magyar-
ság és a jobboldali kor-
mányok együttműködése 
és szerepe a nemzetépí-
tésben” címmel értekez-
let.
 Pénteki előadásai 
előtt Szentesi és kísérete 
meglátogatta a válaszúti 
Kallós Zoltán Néprajzi 
Gyűjteményt, és a Széken
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Riti József Attila

Győzött a FIDESZ 
-KDNP, negyedszer 

is megvan a két-
harmad

 Óriási választási 
győzelmet aratott a ma-
gyarországi választáso-
kon a FIDESZ-KDNP 
kormány koalíció, így 
újabb négy évig Orbán 
Viktor marad a minisz-
terelnök. A hivatalban 
lévő miniszterelnöknek 
ez lesz ötödik mandátu-
ma. A nagy arányú győ-
zelem következtében 
a FIDESZ-KDNP-nek 
meglesz, sorozatban a ne-
gyedik kétharmados több-

sége is.
 A Nemzeti Vá-
lasztási Iroda (NVI) köz-
leménye szerint, 98,96%-
os feldolgozottság mellett 
a FIDESZ-KDNP meg-
szerezte a szavazatok 
67,84%-át (közös listára 
és az egyéni jelöltekre 
leadott szavazatok), az 
egyesült ellenzék (De-
mokratikus Koalíció, Job-
bik, Párbeszéd, MSZP, 
Momentum és Lehet Más 
a Politika) 28,14%-t ért el 
(közös listára és az egyéni 
jelöltekre leadott szavaza-
tok). A harmadik párt a Mi 
Hazánk lett, amely össze-
sítésben a voksok 3,52%-
át érte el (ők is bejutottak 
az országgyűlésbe, mert a 
listás szavazatokon 

lakó Michel van Lan-
geveld „Holland Misi” 
táncház múzeumát, illet-
ve Rózsa Sándor szamo-
sújvári sírját.
 Szentesi Zöldi 
László Kolozs megyei 
előadás-sorozata Luidort 
Péter, dési magyar vállal-
kozónak köszönhető.

Szentesi Zöldi László

 Szentesen szüle-
tett 1970. április 17-én, 
innen Szentesi előne-
ve is, amit azért vett fel, 
mert pályafutása elején 
már volt egy Zöldi László 
nevű újságíró.
 Művei: 
 Rózsa Sándor 
(1999), Véres vasárnapok 
– Polgárháború Észak-Ír-
országban (2003), Rózsa 
Sándor – legenda és va-
lóság (2006), Nagy ma-
gyar betyárkönyv (2009), 
Hídavatás (2011), Vörös-
terror Szolnokon (2011), 
Székelyföldi vendégség 
(2012), Isztambuli ven-
dégség (2014), Az alföldi 
csárda (2015), A minden-
ség visszaperlése (2020), 
Lövés Szarajevóban 
(2021).

Az országgyűlés összetétele / forrás: MTI
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6,17%-t értek el.). A Ma-
gyar Kétfarkú Kutyapárt 
(3,29%), melyet Kovács 
Gergely vezet, a Gaty-
tyán György által alapí-
tott Megoldás Mozgalom 
(1,09%) és a Gödény 
György által vezetett 
Normális Emberek Pártja 
(0,73%) nem jutottak be 
a parlamentbe, ugyanis a 
listás szavazatokon nem 
érték el az 5%-os küszö-
böt.
 A NVI előze-
tes számításai szerint 
a FIDESZ-KDNP-nek 
135 mandátuma lesz 
(133-ra volt szükség 
a kétharmadhoz), a 
D K - J o b b i k - M o m e n -
tum-MSZP-LMP-Párbe-
széd koalíciónak 56 man-
dátuma, a Mi Hazánknak 
pedig 7. Az országgyű-
lésben a német kisebb-
ségnek is lesz szavazattal 
rendelkező képviselője, 
Ritter Imre személyében, 
ugyanis a Magyarorszá-
gi Németek Országos 
Önkormányzata elérte a 
mandátumhoz szükséges 
küszöböt. A többi kisebb-
ségi önkormányzatnak 
csak szavazati joggal nem 
rendelkező szószolója lesz 

az országgyűlésben.
 A fent leírt ered-
mények még nem végle-
gesek, ugyanis meg kell 
még számolni a külképvi-
seleten leadott voksokat és 
a levélszavazatokat (ápri-
lis 9-én). Az utóbbiak még 
módosíthatnak a mandá-
tumok elosztásán, ugyanis 
a magyarországi lakcím-
mel nem rendelkező ma-
gyar állampolgárok közül 
456 ezren kérték felvéte-
lüket a választási névjegy-
zékben. Ezek közül, több 
mint 300 ezren juttatták 
el (levélben, személyesen, 
vagy a külképviseletek ke-
resztül) levélszavazataikat 
a Nemzeti Választási Iro-
dához. Az említett vok-
sok megszámolása után 
valószínűsíthető, hogy a 
FIDESZ mandátumainak 
száma megnő, az ellenzé-
ké pedig csökken.
 Az elmúlt válasz-
tásoktól eltérően a 2022-
es országgyűlési válasz-
tásnak volt a legnagyobb 
tétje, mert a hatpárti el-
lenzék közös listán vágott 
neki. Miniszterelnök je-
löltjük, Hodmezővásár-
hely polgármestere, Már-
ky-Zaj Péter (MZP) volt, 

aki az ősszel szervezett 
előválasztás első körében, 
harmadikként végzett 
Dobrev Klára (DK, Gyur-
csány Ferenc felesége) és 
Karácsony Gergely (Pár-
beszéd) mögött. Az utóbbi 
visszalépése következté-
ben bejutott az előválasz-
tás második körébe, ahol 
legyőzte a DK jelöltjét és ő 
lett az ellenzék kapitánya, 
ahogy Gyurcsány Ferenc 
(ex miniszterelnök és a 
DK elnöke) nevezte.
 Az országgyűlési 
választás tétjét nagyban 
befolyásolta az a tény is, 
hogy a közvéleményku-
tató intézmények kis kü-
lönbséget jósoltak a két 
szövetség között.
 A több hónap-
ra elhúzódott kampány 
minden idők legmocsko-
sabbja volt, főleg azért, 
mert Márky-Zaj Péternek 
sikerült minden társadal-
mi réteget megsérteni. A 
FIDESZ szavazóit aber-
ráltaknak, fogyatékosnak, 
alkoholistáknak és trágyá-
val etetett, sötétben tartott 
gombáknak nevezte. Az 
ellenzéki jelölt a korona-
vírus áldozataival és gú-
nyolódott, egy interjúban
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azt állította, hogy azért 
nincs esélye a kormány-
pártnak, mert több szava-
zójuk meghalt a járvány 
következtében. A sértés-
ből a nők sem maradhat-
tak ki, akik MZP szerint 
nem tudják kivel kell 
szavazni. Az ellenzéknek 
nem volt valós programja 
sem, megelégedett azzal, 
hogy támadja a FIDESZT 
és elszámoltatást ígérjen, 
ugyanis minden fideszes 
képviselőt tolvajnak mi-
nősített (persze állításukat 
semmivel sem bizonyítot-
ták).
 A gyűlöletkam-
pány minket, erdélyi és 
határon túli magyarokat 
sem kímélt, azt állították, 
hogy bedarált minket a 
propaganda. A kampány 
hajrájában pedig a levél-
szavazatok megsemmi-
sítését kérték, a Maros-
vásárhely mellett talált 
elégetett levélszavazatok 
ügyére hivatkozva, amit a 
demokrácia csődjének ne-
veztek. Ami az elégetett 
szavazatokat illeti (amik 
érvénytelenek voltak, 
ugyanis nem volt mel-
lettük az azonosító lap) 
minden jel arra utal, hogy 

az ellenzék által gyár-
tott provokációval állunk 
szemben, amiben erdélyi 
magyar baloldali érzelmű 
emberek segítettek be. Ezt 
támassza alá az a tény is, 
hogy ezt a hírt a telex.hu, 
ellenzéki hírportál már 
február 1-én megírhatta. 
 A választás nap-
ján, úgy a kormányoldal 
mint az ellenzék mozgó-
sított, így elég nagy rész-
vételi arány mellett az 
őszellenzéki koalíció, az 
Egységben Magyarorszá-
gért abban reménykedett, 
hogy a magas részvétel 
nekik kedvez.
 Magyarországon 
hagyományosan nem 
volt exit poll, így az első 
részleges eredményekre 
21:00 óráig kellett várni. 
Az eredmények kijózaní-
talak hatottak az ellenzék 
számára, így a városli-
geti műjégpályán tartott 
eredményváróra érkezett 
szimpatizánsok hamar ha-
zamentek és időnap előtt 
berekesztették a rendez-
vényt.
 Orbán Viktor, a 
Budapesti Bálna bevá-
sárlóközpontnál tartott 
eredményváron, melyre 

nagy tömeg gyűlt össze, 
elmondta, hogy: „hatal-
mas győzelmet arattunk, 
még a Holdról is látszik, 
de Brüsszelből biztosan. 
Jó mulatság, férfimunka 
volt”. Továbbá hozzáfűz-
te, „a magyar baloldal 
volt Gyuri bácsi életének 
legrosszabb befektetése. 
Tizenkét éve csak viszi a 
pénzt”. Beszédében a mi-
niszterelnök megköszönte 
a határon túli magyarok-
nak a támogatást és se-
gítséget, majd hozzátette 
lehetőséget kapott a FI-
DESZ, hogy tovább segít-
sen nekik.
 Az ellenzéki poli-
tikusok közül csak Már-
ki-Zay Péter állt kamerák 
elé és elmondta, hogy 
elismeri az Egységben 
Magyarországért veresé-
gét és a kormánypártok 
győzelmét, de azt is hoz-
zátette, hogy a választás 
nem volt demokratikus 
(utóbbi állítását azonban 
semmivel sem bizonyí-
totta). Elmondása szerint 
a propaganda nyerte meg 
a választásokat. Az ellen-
zéki miniszterelnök, nem 
meglepő módon, semmit 
sem üzent a határon túli-
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Riti József Attila

Húsvét a régi Ar-
menopolisban

         
  A húsvét előt-
ti nagyböjtben rendesen 
felkészültek a közelgő 
ünnepre, gyóntak és szi-
gorúan betartották az elő-
írásokat. Szigorúan tilos 
volt szarvasmarhát vágni 
és még a hentesboltban 
sem árultak ilyenkor húst.
 Húsvét alkalmá-
val a módosabbak ada-
koztak a rászorulóknak. A 
különböző örmény szer-
vezetek tagjai nagyked-
den házról házra jártak és 
pénzt gyűjtöttek a szegé-
nyeknek.
 N a g y p é n t e k e n 
minden épkézláb em-
ber elment misére, amit 
a főtéri Szentháromság 
örmény-katolikus székes-
egyházban kezdtek, majd 
a Salamon templomban 
folytatták és a Víz utcai 
ferences-rendi kolostor-
ban végeztek be. Nagy-
szombaton este készültek 
a vasárnap reggeli húsvé-
ti misére és egy kosárba 
csomagolták a megszen-

telni való ételt. A kosár 
tartalma káta (örmény sü-
temény), pászka, kalács, 
főtt sonka, szalonna, piros 
tojás, sült bárányhús, só 
volt.
 Húsvét reggelén, 
mise előtt semmilyen 
ételt nem fogyasztottak. 
A mise celebrálása után, 
a templom előtt minden-
ki kitette kosarát, amit 
a papok megszenteltek. 
Misére menet a követ-
kezőképpen köszöntek 
egymásnak, mind aho-
gyan Szongott Kristóf 
monográfiájának harma-
dik kötetéből kiderül:
A. Krisztus feltámadott 
halottaiból!
B. Ez önnek és nekünk is 
örvendetes.
A. Sok feltámadás napot 
érjen el szerencsésen, 
egészséggel és bűnelen-
gedéssel!
 Otthon, mise után 
mindenki szentelt ételt 
evett, még a cselédek is. 
Előszeretettel kínáltak 
szentelt étellel a rokono-
kat, barátokat és ismerő-
söket is. Húsvét alkalmá-
val különböző színű tojást 
ajándékoztak egymásnak 
és nagy lakomát 

aknak. Az ellenzéki ve-
zető politikusok közül, 
végül Gyurcsány Ferenc 
és Jakab Péter mondtak 
beszédet, saját Facebook 
oldalukon. Az ex minisz-
terelnök burkoltan MZP-t 
vádolta a vereségért, a 
Jobbik elnöke pedig azt 
mondta, hogy Márki-Zay 
Péter megbuktatta az el-
lenzéket.
 Az új országgyű-
lésnek május 3-ig kell 
megalakulni, ugyanis az 
alkotmány szerint a köz-
társasági elnöknek, Áder 
Jánosnak (aki május 10-
ig lesz hivatalban, miután 
majd Novák Katalin tölti 
majd be ezt a tisztséget) 
30 napja van, hogy össze-
hívja a parlamentet.

Orbán Viktor/fotó:MTI 
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tartottak, ahova meghív-
ták a rokonokat és bará-
tokat is, de az ünnep első 
napján tilos volt a tánc és 
a színházi előadás is. 
 Húsvétkor nem 
jártak öntözni, mind Er-
dély más tájain szoktak, 
de nagy becsben tartották 
a rokonlátogatást.
Az ünnepi ebéd után ki-
mentek a temetőbe, ahol 
ételt tettek az elhunytak 
sírjaira. Az ételt a város 
szegényeinek szánták, 
akik éltek is a lehetőség-
gel és elfogyasztották.

 Szongott Kristóf 
monográfiájának negye-
dik kötetében található 
egy húsvéti népdal is, 
amit előszeretettel éne-
keltek ezen alkalommal a 
szamosújváriak. A népdal 
magyar szövege a követ-
kező: „Húsvét, húsvét Is-
ten hozott, Helységünkbe 
Isten hozott. Hét fontot 
naponként fontam, Or-
sómra fonált sodortam, 
Gúzzsal, munkával kín-
lódtam, Bő verejtéket hul-
lattam. A mit küldök: pi-
ros tojás. Vedd kedvesem: 

az száz tojás.” 
 A feltámadás ün-
nepe alkalmával a hívek 
ajándékot adtak a papnak. 
Ugyanekkor az egyházi 
méltóságok, a ministrán-
sok segítségével meg-
szentelték a szamosújvá-
ri házakat, amiért pénzt 
adományoztak a hívek.
 Az iskola életében 
is fontos szerepet játszott 
a húsvét. Egy 1799-ből 
fennmaradt dokumentum 
szerint az iskolások ilyen-
kor minden tantárgyból 
letették a záróvizsgát. 

Riti József Attila

Szamosújváron 
eltemetett 1848-

1849-es vonatkozá-
sú hősök

 Orstein József 
(Simeone Pappelheim) a 
XX. század első éveiben 
ásatásokat végzett a város 
déli részén, az egykori ró-
mai castrum helyszínén és 
meghatározta, hogy a léte-
sítmény a Congri nevet vi-
selte. 
 Giovanni Batista, 
Czetz János barátja volt, 

Giuseppe Garibaldi olda-
lán harcolt az olasz szabad-
ságharcban, majd Czetz ro-
konainál, Szamosújváron 
húzza meg magát.
 Adler Severin a 
Lászlóffy házban működő 
Károly Ferdinánd ezred 
iskolájának igazgatója és 
tanára volt. 1848. decem-
ber 25-én, az iskola 15 
diákjával együtt beálltak 
honvédnek a Bem József 
seregébe, ahol Bem apó 
kapitányi rangra emelte. 
A szabadságharc leveré-
se után a munkácsi várba 
zárták, ahonnan három év-
nyi fogság után 1852-ben 
szabadult. Hazatérése után 

magániskolát alapított.
 Hermann János 
Veszprémben született, 
de Szamosújváron élte le 
feleségével, utolsó éveit. 
Hermann 1848. október 
27-én századával megszö-
kött és csatlakozott a sza-
badságharchoz. Bem sere-
géhez osztották be. Később 
áthelyezik a Kmety-ha-
dosztályhoz, majd 1849. 
augusztus 20-án, Boros-
jenőnél az oroszok előtt 
leteszi a fegyvert. 1867-ig 
Veszprémben volt gabo-
nakereskedő, majd Sza-
mosújvárra költözik, ahol 
1879. május 21-én öngyil-
kos lett. 
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Gyulafehérvári Római 
Katolikus Érsekség

dr. Kovács Gergely 
érsek és örmény 
apostoli kormány-
zó Szamosújváron

 2022. március 
5-én dr. Kovács Gergely 
örmény apostoli kor-
mányzó Szamosújvárra 
látogatott. Ft. Küsmődi 
Attila főhelynökkel az or-
dinariátus egészét érintő

 kérdéseket tekintették át 
és az örmény katolikus 
hívek jobb lelkipásztori 
ellátását, kulturális örök-
ségük megőrzését előse-
gítő kezdeményezéseket 
igyekeztek megfogalmaz-
ni, rövid, közép és hosz-
szútávon. 
 A kormányzó ez-
után a szamosújvári ör-
mény hívekkel találko-
zott. A kis lélekszámú, de 
lelkes közösséggel közö-
sen keresték a hívek pasz-
torális ellátásának legjobb 

lehetőségeit. Legnagyobb 
nehézség, hogy a románi-
ai örmény katolikusoknak 
nincs saját papjuk: a gyu-
lafehérvári főegyházme-
gye 3 papjának van enge-
délye arra, hogy örmény 
rítusban misézzen. 
 A kormányzó 
meghallgatta hívei kéré-
seit és kérdéseit, jövőre 
vonatkozó javaslataikat, 
ötleteiket. A találkozó a 
szinodális folyamat szel-
lemében zajlott. A más-
nap, vasárnap reggeli ör-
mény rítusú szentmisét ft. 
Küsmődi Attila örmény 
főhelynök mutatta be, 
a szentbeszédet dr. Ko-
vács Gergely kormányzó 
mondta. A szamosújvári 
látogatás során a főpász-
tor a római katolikus kö-
zösséggel is találkozott, 
ő mutatta be az ünnepi 
szentmisét és mondta a 
szentbeszédet.

dr. Kovács Gergely Szamosújváron / fotó: érsekség

A szamosújvári Sóskút / fotó: Riti József Attila
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Nagy Dorottya 
Edina

 Nagy Dorottya, 
21 éves széki lakos, szü-
lőfalujában és a Kemény 
Zsigmond Elméleti Lí-
ceumban volt diák, jelen-
leg a Református Posztli-
ceális Asszisztensképzőn 
tanulók. 2014 május 10-
én lett ökölvívó, amit mai 
napig hivatásának, élete 
részének tart. 
1. Hogyan lettél ökölví-
vó? Miért választottad az 
ökölvívást? 
 2014-ben, a fa-
luban indítottak egy box 
klubot s gondoltam kipró-
bálom én is, mind a többi 
gyerek, majd a sok gye-
rekből csak én maradtam

Véletlenszerű megismer-
kedés volt ezzel a sport-
ággal, előszőr csak poén-
ból mentem el edzésre. 
Gondoltam megpróbá-
lom plusz meg egy újabb 
program a barátokkal, de 
a végén hivatás lett belő-
le.
2. Mi volt az, ami moti-
vált abban, hogy tovább 
lepjél és fejleszd magad? 
 Őszintén nem 
tudom. Csupán teltek a 
napok, majd hetek, hóna-
pok s immár most telik a 
nyolcadik évem. Lekö-
tött valamiért, amúgy is 
hiperaktív gyerek voltam 
és vagyok a mai napig. 
Valahogy kihívásnak is 
láttam, mert nagy akarat-
erő kell hozzá. Sokat tett 

hozzá szerintem, hogy az 
edző egy nagyon ragasz-
kodó személy, hamar jó 
viszony alakult ki köz-
tünk. Mára már család-
tagnak tekintem, ahogyan 
ő is engem, valamint tud-
tam, hogy nagy hasznom-
ra válik, mivel nem csak 
a sportot tanultam/ tanu-
lom tőle, hanem a román 
nyelvet is. Nagyon sokat 
köszönhetek a sportnak és 
az edzőnek is és talán ez 
tartotta bennem a lelket, 
hogy folytassam annak el-
lenére, hogy tudom, hogy 
az egyik legveszélyesebb 
sport.
3. Iskolás korodban Ko-
lozsvár, Szamosújvár 
és Szék között ingáztál. 
Hogy bírtad? Hogyan le-
hetett összeegyeztetni az 
iskolával?
 Annak a híve va-
gyok, ha az ember akar 
valamit, azt el is éri. Min-
den reggel a hetes busszal 
bementem az iskolába, 
majd egy-egy óráról el-
kérezve siettem a 2:20-as 
buszhoz, hogy 15:30-ra 
érkezzek fel Kolozsvárra. 
Az edzéseim egyórásak 
voltak, mivel 17:00-kor 
volt az utolsó busz haza és

Nagy Dorottya Edina
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Nagy Dorottya Edina a mér-
kőzés szünetében

azt el kellett érjem. 18:30-
ra hazaértem és foghattam 
neki készülni másnapra 
az iskolába. Ez így ment 
8.osztálytól egészen amíg 
befejeztem a líceumot. 
Olyan is volt, hogy Ko-
lozsvár felé házit írtam 
a buszon, hazafelé meg 
a másnapra a leckét ta-
nultam. Persze, a tanárok 
nélkül ez nem valósulha-
tott volna meg, ha ők nem 
engednek el és nem lettek 
volna néha elnézők velem 
nem tudtam volna folytat-
ni, mivel az iskola az első, 
nem a sport. Próbáltam 
nem visszaélni a jóindula-
tukkal és nem is szerettem 
volna nagyon kitűnni az-
zal, hogy néha kivételez-

nek emiatt. 
4. Milyen sikereket értél 
el? 
 Májusban telik a 
nyolc év, hogy sportolok. 
Az évek nagyon sok sikert 
hoztak, néha kisebbeket, 
néha nagyobbakat. Össze-
sítve 45 első helyezésem 
van, ebből egy országos 
szinten, a többi privát 
rendezvények, 11 máso-
dik hely, ebből 8 orszá-
gos, a többi szintén privát 
rendezvényeken belül, 
öt harmadik helyezésem 
van, ami csak országos. 5. 
helyet értem el 2021-ben 
az Under22 urópai verse-
nyen, amit Olaszország-
ban rendeztek meg.
5. Már elég fiatalon nagy 
sikereket értél el, hogyan 
sikerült?
 Az akaraterőm-
nek és a kitartásomnak 
köszönhetően. Sokszor 
elhatároztam, hogy abba-    
hagyom, de valahogy so-
sem tudom rávenni ma-
gam. Mára már az életem 
részévé vált. El sem tu-
dom képzelni mit fogok 
csinálni, ha abbahagyom. 
Nyolc éve minden hét-
főn, szerdán és pénteken 
edzek, kivéve mikor ver-

senyre készülünk, mert 
akkor naponta.
6. A korosztályos vá-
logatottban is szerepeltél, 
milyen tapasztalat volt? 
Mesélj kicsit róla! 
 Rengeteget ta-
nultam, hatalmas élmény 
volt, valamint eszmecse-
re. Nem csak a nyelvet 
tanultam meg a román 
anyanyelvű sporttársaim 
közt a fővárosban, hanem 
a sportnak néhány olyan 
trükkjét is, amit mi or-
szágszinten nemigen gya-
korolunk, hanem legin-
kább csak a válogatottban 
használnak.
7. A sport áldozatokkal 
jár, melyik a legnagyobb 
áldozat, amit megtettél? 
 Talán a lícis éve-
imet nem úgy használ-
tam ki ahogy más lícis 
diákok teszik. Én iskola 
után nem kávézni men-
tem a barátokkal, hanem 
edzésre siettem. Rengeteg 
olyan líceumos progra-
mot hagytam ki, amit nem 
szerettem volna kihagyni, 
de nem volt más válasz-
tásom. Ilyen például a 
diáktanács is. Két évig a 
tanácsban voltam, de ész-
revettem, hogy nem 
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tudom egyszerűen úgy 
csinálni ahogy azt kelle-
ne, mivel mindig a sport 
előbb volt, így inkább ki-
léptem és átadtam a stafé-
tát másnak, aki több időt 
és energiát tudott bele-
fektetni, valamint a cser-
készetetet is a sport miatt 
kezdtem elhanyagolni, 
majd teljesen inaktív let-
tem, sajnos. Viszont úgy 
gondolom, hogy ezek az 
áldozatok nélkül nem le-
hetnék itt, ahol vagyok. 
Az embert tudatában kell 
legyen annak, hogy mit 
bír el és mit nem, valamint 
mikor van itt az idő, hogy 
kispadra üljön. A sport sok 
mindent kispadra ültetett, 
számtalanszor a család, 
párkapcsolat és barátok 
elé került, aminek néha 
jó és rossz vége is lett és 
lesz, de talán majd mikor 
a gyerekeimnek mesélem 
büszkeséggel fog eltölteni 
az, hogy kiálltam amel-
lett, amit szeretek és nem 
hallgattam mások szavára 
vagy nem engedtem mást 
a sport mellé.
8. Szék tiszteletbeli polgá-
ra lettél? Hogyan fogad-
tad? Milyen érzés az, ha 
megbecsül a szülőfalud?

 Hatalmas meg-
döbbenés volt, amikor 
közölték. Ledöbbentem 
és őszintén a könnybe lá-
badt a szemem egy kicsit, 
amikor átvehettem a díjat. 
S akkor, abban a pillanat-
ban egy kicsit büszke vol-
tam magamra, valamint 
azt futott át az agyamon, 
hogy már csak ezért meg-
ért minden áldozat, amit 
tettem!
9. Hogyan lehet kibékíte-
ni a sportot a nőieséggel? 
 Őszintén nekem 
egész könnyen sikerült, 
én amúgy is fiús kislány 
voltam és vagyok is. Gim-
náziumban és líci első fe-
lében nem igen érdekelt, 
csupán az, hogy kényel-
mesen érezzem magam, 
viszont ahogy nőttem és 
nőiesebb lettem. Van ami-
kor igen lazán és sporto-
san öltözök, amit imádok, 
de vannak olyan napjaim 
is amikor nagyon is mel-
lőzőm a sportos énem és 
én is felnyomok egy kis 
sminket, szoknyát veszek 
fel, vagy akár tényleg lá-
nyos cuccokat, nem csak 
egy Adidas pólót, meg 
egy farmert, ami a kezem 
ügyében van. Szerintem 

egészen jól össze tudom 
hangolni a kettőt, vala-
mint, ahogy teltek az évek 
annál tudatosabbá váltam 
a ringben is, hogy hogyan 
védekezzek és hogyan ke-
rülhetek el néhány ütést, 
ami lányokra nézve ve-
szélyes is lehet.
10. Ha befejezed sporto-
lói pályafutásod, akkor 
mivel fogod majd pótolni 
szabadidődet?
 Fogalmam sincs, 
de komolyan! Sokszor 
gondolkodtam ezen, és 
őszintén volt amikor ez 
akadályozott meg abban, 
hogy abbahagyjam. Való-
színűleg míg egyetemista 
vagyok folytatom, s majd, 
ha befejezem az egyete-
met, munka mellett már 
nehezen fog összejönni 
az edzés és így abba kell 
majd hagyjam. Eddig ezt 
az egy megoldást talál-
tam. Vagy ha mégis ab-
bahagyom egyetem alatt, 
akkor vagy bepótolnom a 
lícis éveim alatt elveszí-
tett kávézásokat s meg-
tapasztalom milyenek 
azok a diáknapok, amikor 
egyetemen kívül semmi 
dolgod sincs.
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11. Melyek az egyetem 
utáni terveid? 
 Hát az egyetem 
után egyből munkába sze-
retnék állni. Remélem, 
hogy sikeresen fogom 
zárni és sikerül állami 
helyen elhelyezkedni, vi-
szont nem tervezek, az 
élet számtalanszor bebi-
zonyítja, hogy hiába ter-
vezünk, mert bármikor 

megfordulhat a helyzet. 
Remélem, hogy az élet 
majd akkor is olyan irány-
ba sodor, ami a javamat 
szolgálja, ahogy eddig is 
mindig olyan irányba so-
dort, ahol csak jót tanul-
tam és ami csak a javamra 
vált.

12. Valamit szeretnél 
mondani befejezésül? 

 Csupán annyit 
szeretnék, hogy itt is meg-
köszönjem a családom, 
edzőm, a széki polgár-
mester, széki tanács, ba-
rátok, valamint tanáraim 
segítségét, mert nélkülük 
nem lehetnék itt és nem 
lehetnék az, aki ma va-
gyok! 
 

Székely Csaba

Megkezdte a baj-
nokságot a női 

csapat

 Március 6-án va-
sárnap beindult a küzde-
lem a női Liga 2-ben is. 
 A második cso-
portban szereplő Szamo-
sújvári Atletic Olimpia

csapata Bukarestben 
lépett pályára a helyi 
Dream Team együttesével 
szemben. A hazaiak 5-1 
arányban nyertek, mind a 
hat gól az első játékrész-
ben esett. 
A nyertesek góljait Ralu-
ca Borodi (3), Isabela Ilie 
és Bawmlung Galaul sze-
rezték, míg a vendégek-
től a volt román váloga-
tott Alexandra Iuşan volt 

eredményes.
 A tavaszi idény 
második fordulójában 
Szörényváron lépett pá-
lyára a Liga 2 máso-
dik csoportja keretében 
a Szamosújvári Atletic 
Olimpia, ellenfele az ACS 
Atletic Drobeta   csapa-
ta volt, amelyet a tavaly 
ősszel otthon legyőztek a 
szamosújváriak. Ezúttal 
a szörényvári gárda nyert 
2-1 arányban.
 A Liga 2, 13. 
fordulójában a Szamo-
sújvári Atletic Olimpia 
hazai pályán fogadta a 
Nagyváradi United Bihor 
együttesét és 5-3 arányú 
győzelmet aratott, miután 
ellenfel 3-0-ra vezetett az 
első fordulóban. A csapat 
jelenleg a 6. helyen van.

 A lányok Bukarestben / fotó: Atletic Olimpia
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Székely Csaba

Felemás szereplés

 A Liga 4, tavaszi 
idényének első fordulójá-
ban a Szamosújvári Atle-
tic Olimpia 4-3 arányban 
győzte le idegenben a 
Sporting Apahidát. A sza-
mosújvári gólokat Bochiș 
Alex és Tetean Paul sze-
rezték.
 A visszavágó má-
sodik mérkőzését is meg-
nyerte a sétatéri pályán 
szereplő Szamosújvári 
Atletic Olimpia. Vlad 
Dani edző tanítványai 
ugyancsak 0-0-ás félidői 
eredmény után 2-0 arány-
ban győztek a Gyalui 
Someşul csapatával 
szemben. A gólok szerzői 
Mureşan Flaviu es Bochiş 
Alexandru voltak. 
 A 15. fordulóban 
az Ateltic Olimpia 5-2 
arányú vereséget szenve-
det az Alsódetrehemi Uni-
reatól. 
 A 17. fordulóban 
a szamosújvári fiúk 2-1 
arányban kaptak ki a Tor-
daszentmihályi Arieșul 
csapatától. 

Riti József Attila

Szamosújváron és Dé-
sen járt a labdarúgó 

szövetség elnöke

 Kampánykörútja 
állomásaiként Szamosújvá-
ron és Désen is megfordult 
Răzvan Burleanu, a Román 
Labdarúgó Szövetség el-
nőke. Körútjára elkísérte 
a szövetség technikai szö-
vetségének elnőke, Mihai 
Stoichiță, aki gyakorlatilag 
az elnök jobb keze, de más 
szövetségi elöljárók is 
 Március 21-én Dés-
re látogatott a szövetség el-
nöke, ahol találkozott Mo-
rar Costan polgármesterrel, 
Vasile  Magdașal, aki a Dési 
Unirea elnöke, illetve Teo-
dora Albonnal, a Kolozs 
megyei labdarúgó szövet-
ség elnökével. A találkozón 
szóba került a Dési Unirea 
bravúros Liga

 2-es szereplése, de a stadi-
on korszerűsítése is, mely-
nek megvalósítását, ígérete 
szerint az elnök segíteni 
fogja.
 Egy nappal később, 
március 22-én Szamosúj-
várra is ellátogatott Răzvan 
Burleanu és kísérete, ahol 
meglátogatta a Szamosúj-
vári Atletic Olimpia csa-
patai által használt futball-
pályát, ahol találkozott a 
város elöljáróival (Drăgan 
Ovidiu polgármester, Mă-
hălean Paul alpolgármester, 
Bărbos Vlad városmene-
dzser), illetve a klub veze-
tőivel (Kilin Csaba elnök) 
és edzőivel (Iulia Mera, a 
női csapat edzője és Vlad 
Dani, a fiúcsapat edzője). 
A találkozón szóba került a 
stadion állapota (mely nagy 
valószínűséggel fel lesz 
újítva), illetve egy 13 ezer 
négyzetméteres edzőkomp-
lexum építésének a lehető-
sége is.

A labdarúgó szövetség elnöke Szamosújváron / fotó: Claudiu Capra
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Kiss Lehel

Népi költő a Bán-
dó-völgyében

 Kovács Márton 
évtizedeken át a rejtőzkö-
dő népi költők közé tarto-
zott, akik a polgári munka 
szünetében jelentéktelen-
nek tűnő papírfecnikre 
írták apró betűs soraikat 
(hogy nehezen lehessen 
olvasni) – egy-egy szót, 
mint például Erdély, Kár-
pát-medence csupán kez-
dőbetűikkel jelölve, hogy 
baj ne legyen, ha esetleg 
rábukkan valaki. A szász-
nyíresi gazdálkodó csa-
ládból származó, ma már 
nyugdíjas sofőr örömét, 

bánatát költői sorokba 
örkítette; olyan versekbe, 
amik – vallomása szerint 
– annyiban hasonlítanak 
a „hivatalos” irodalom al-
kotásaihoz, amennyiben 
a forrásvíz a boltokban 
kapható üdítőitalokhoz. 
Hálás vagyok, hogy gon-
dozhattam ezeket a kéz-
iratokat. 
 Kovács Márton-
nak már a születése is 
érdekesen alakult. Aznap 
látta meg a napvilágot, 
amikor a Kormányzó első 
fiú unokája: 1941. január 
17-én. Erről egy aranyo-
zott keretű, nagy oklevél 
tesz bizonyságot a versíró 
szásznyíresi lakásának fa-
lán. Marci bácsi szerint e 
jeles napon született erdé-

lyi fiúkat számon tartották 
a fővárosban, és hathóna-
ponként élelmiszer- illet-
ve ruhacsomagot küldtek 
számukra. Az volt a terv, 
hogy testi-szellemi fej-
lődésüket figyelemmel 
kísérik, és hogy az isko-
láskort elérvén egy külön-
leges osztályba tömörülve 
tanulnak majd Budapes-
ten. De a történelem más-
ként alakult. Marci bácsi 
senkit nem ismer a több 
mint húsz erdélyi fiú kö-
zül, akik vele egy napon 
születtek.
 A kommunizmus, 
a családi életében bekö-
vetkezett megpróbáltatá-
sok viharaiban az íráshoz 
menekült, és mára – nagy 
terjedelműnek nem mond-
ható, mégis – jelentős 
„életművet” tudhat ma-
gáénak. Az írásokból árad 
a szülőföld, az anyanyelv 
iránti konok ragaszko-
dás, ugyanakkor minden 
más, értékes kultúrát kel-
lőképpen megbecsülő 
európaiság. Marci bácsi 
viszolyog a szellemi föld-
hözragadtságtól, a „bal-
kanizmus” gondolatától. 
A Biblia mellett magyar 
klassziku-

Kovács Márton unokái körében



II. (új) évfolyam                     9-10. szám/2022 március - április

Szamosújvári Közlöny          29

sokat olvas, helytörténeti 
monográfiákat, s egyedül 
gondozza állatait, virágos 
kertjét a ház előtt és a szí-
vének kedves kis cinegé-
ket. A múlt szép emlékeit, 
hasznos tudnivalóit, az 
emberséget szeretné uno-
káira hagyni örökül.
 A Déstől mint-
egy 10 km-re délkeletre 
fekvő, a Mezőség kapu-
jának is nevezett Nyíres 
keletkezéséről eddig meg 
nem cáfolt elmélete van 
Kovács Mártonnak, amit 
több mint ötszáz verssza-
kos, izgalmas, mesesze-
rű történetben fejtett ki. 
1330-ban a település ne-
vét Nyres alakban talál-
juk, a szász telepesekre 
utaló előtag csak 1456-
ban jelenik meg. Szabó T. 

Attila szerint a falu neve 
nem a nyírfákra, hanem 
a szó ómagyar „mocsár” 
jelentésére utal. Kovács 
Márton azonban elkép-
zelhetőnek tartja, hogy 
a település határában a 
római kor óta bányászott 
só révén nyírségiek tele-
pedtek meg a faluban. A 
verses mese, az Álom a 
Bándó-völgyében a Bán-
dó-patak által érintett te-
lepüléseken játszódik a 
Csabában fakadt forrástól 
kezdve Bálványosváral-
ján, Nyíresen, és a Kor-
nisok fészkén, Szentbe-
nedeken át Dés városáig. 
Gyermekek és felnőttek 
számára egyaránt élve-
zetes olvasmány lehet, a 
kutatók számára pedig ér-
tékes forrásanyag. 2015-
ben teljes terjedelmében 
közölte az Erdélyi Múze-
um Emberek és kontext-
usok sorozatának Lokális 
történelmek című kötete. 
 Kovács Mártont 
többen is felkeresték élete 
és írásai iránt érdeklődve. 
A Duna Televízió a népi 
költő hetvenegyedik szü-
letésnapja kapcsán Barlay 
Tamás és Mucsányi János 
közreműködésével 

portréműsort sugárzott 
2012 elején (Isten kezé-
ben). Életinterjút készített 
Kovács Mártonnal a je-
les néprajzkutató, antro-
pológus Keszeg Vilmos 
is. Egy nagy csoporttal a 
zamárdi (Mo.) Tájház és 
Közösségi Ház igazgató-
ja, Gál Péter is meglepte 
Marci bácsit. Ilyenkor 
előkerülnek a régi iratok, 
fényképek, emlékek, új 
versek, és mindenki gaz-
dagodik egy maradandó 
élménnyel: a költő is, és 
az is, aki meghallgatja őt.

www.tortenelmimagazin.com  

Katonaként Gyerekként édesapja ölében
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Gyereksarok

Butuza Zsófia, III. 
osztály

Nemzeti hősünk

 Petőfi Sándor a vi-
lág legismertebb magyar 
költője, márciusi ifjú. Ő 
írta a Nemzeti dalt a for-
radalomra.
 Huszonhat évesen 
halt meg az oroszlánszí-
vű forradalmár. Költő 
volt a délceg ifjú. Karcsú, 
egyenes termetű. Sovány 
arca és barna göndör haja 
megbabonázta a hallgató-
it. Őzbarna szeme mesz-
szi gondolkodásba mé-
lyül.1848-ban a Nemzeti 
Múzeum lépcsőjén megy-
győző hangjával vezérelte 
a magyarokat a forrada-
lomba. Csodálatosan sza-
valta a Nemzeti dalt! Ha 
Petőfi Sándor nem élt vol-

na, talán még ma is rabok 
lennénk!
 Nincsen olyan 
gyerek, aki ne hallotta 
volna ritmusos, dallamos, 
hangulatos verseit.
                 ***  
Sükösd Renáta, III. 
osztály

A királylány meg-
nevettetése

 Hol volt, hol nem 
volt, volt egyszer egy öreg 
király. Mindene megvolt, 
mégis bánattal kelt, bá-
nattal feküdt, mert, egyet-
len leánya soha nem kaca-
gott.
 Kihirdette az or-
szágában , hogy busásan 
megjutalmazza azt, aki 
megnevetteti a királykis-
asszonyt. Jöttek is mó-
kamesterek seregestől, 
de bizony egyiknek sem 
sikerült mosolyt csalnia 

a bús királylány arcára. 
És akkor jött a mezőségi 
legény, mindennel pró-
bálkozott, de neki sem 
sikerült. Másodjára a 
kalotaszegi legény me-
részkedett, de ő se járt 
szerencsével. Harmadjára 
megjelent a székely le-
gény. Nagyon afelé hajlott 
a dolog, hogy neki sem si-
kerül, de még volt egy öt-
let a tarsolyában: elmesélt 
a királylánynak egy na-
gyon szomorú történetet. 
A leány hallva a bánatos 
mesét, majd sírva fakadt. 
Ekkor a legény hangosan 
elnevette magát, és ezt 
mondta:
- Ha ez a történet 
igaz lett volna, én a ki-
rálylánynak el sem mond-
tam volna!
 A király lánya örö-
mében – hogy a szomo-
rú esemény nem történt 
meg- elnevette magát.

A IV. osztály rajza

Kötő Hejdi 
rajza
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Konyha

Gáspár János

Zöldséges, csirkés 
noodles (2 adag)

Hozzávalók:
●   Rizs tészta (noodles) 
150g
●   Fehér szezámmag (dí-
szítéshez)
●   Csirkemell 140g
●   Kápia vagy piros pap-
rika 60g
●   Vörös hagyma 60g
●   Sárgarépa 100g
●   Friss gomba 100g
●   Víz 220 ml 

●   Szójaszósz 3 evőkanál
●   Sweet chili szósz 2 evő-
kanál
●   Fokhagyma 2 cikk
●   Csirke leveskocka ¼
●   Olaj 1 evőkanál

Elkészítés:
Egy kisebb fazékban eny-
hén sós vizet főni teszünk. 
Összekeverjük a vizet, a 
szójaszószt, az édes chilit, 
az összetört vagy lereszelt 
fokhagymát és az össze-
morzsolt leveskockát.
A csirkemellet, a paprikát 
vékony csíkokra vágjuk. 
A sárgarépát 3x3 mm es 
kb 4-5 cm hosszú csíkokra 
szeleteljük. A gombát és a 
hagymát vékonyra felkari-

kázzuk.
Ha fő a víz, beledobjuk és 
megfőzzük a noodles-t.
Egy wokban vagy ser-
penyőben az olajon meg-
futtatjuk a csirke csíkokat 
amíg kezdenek színt kapni, 
majd hozzáadjuk a zöld-
ségeket és még 1-2 percig 
hagyjuk. Ezután hozzá-
adjuk a szósz keveréket 
és addig főzzük közepes 
- erős tűzön, amíg a sárga-
répa puhulni kezd, de nem 
kell puhára főzni, marad-
jon ropogós.
Végül belekeverjük a meg-
főtt tésztát, találjuk és a te-
tejére kevés szezámmagot 
szórunk.

Szabó Csanád, III, osz-
tály

Petőfi Sándor

 Petőfi Sándor 
volt a magyar költészet 
gyöngyszeme. A szabad-
ság harcosaként az 1848-
as forradalomban  harcolt 
a magyarok, németek, 
csehek szabadságáért.
 Komoly tekintetű 
fiatalember volt. Karcsú, 
nyurga testére ráillett az 
atilla.Gesztenyebar-

na, göndörkés haja koro-
názta értelmes tekintetét. 
 Szíve tiszta volt, 
beállt a forradalomba 
csakis azért, hogy az el-
nyomó császárt elűzze. 
Buzdította a magyarokat, 
kiállt a múzeum elé, el-
szavalta híres szerzemé-
nyét, a Nemzeti dalt, amit 
a Pilvax kávéházban írt. 
Beszéde gazdag volt, vá-
logatott szavait versei bi-
zonyítják.
 Nagyon tetszenek 
a Petőfi versek, örülhe-

tünk, hogy ilyen tehetsé-
ges magyar költőnk volt.

A IV. osztály rajza
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Támogató a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség 
és a Communitas Alapít-

vány.

Támogató a 
Téka Alapítvány

Szamosújvár 

Kedves Szülők!

 A Kemény Zsig-
mond Elméleti Líceum-
ban a 2022-2023 tanévben 
a Step by Step osztályban 
várjuk a kisdiákokat.
 Az előkészítő osz-

tályba való beiratkozás 
április 11-én hétfőn kez-
dődik és május 10-ig tart.
Beiratkozáshoz szüksé-
ges iratok:
 1. Beiratkozási 
kérvény - elérhető az is-
kola titkárságán
 2. A gyermek szü-
letési bizonyítványa - ere-
deti és másolat
 3. A beirató szülő 
személyazonossági iga-
zolványa (eredeti és má-
solat) 
 Szeretettel vá-
runk, kedves gyerekek! 
Emese tanító néni és Me-
linda tanító néni!

Köszönjük a támogatást Máthé Rózáliának Szépkenyerű-Köszönjük a támogatást Máthé Rózáliának Szépkenyerű-
szentmártonbólszentmártonból


