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Fodor Emőke

Ballagás a Kemény 
Zsigmond Elméleti 

Líceumban

 Május 26-án, 
46 diáknak hangzott fel 
az utolsó szünetet jelző 
csengő és a Gaudeamus. 
Ők vonultak széki és me-
zőségi népviseletben a di-
áktársak által tartott virá-
gok alatt, hogy a ballagás 
és az érettségi után már 

volt diákként tekintsenek 
a szamosújvári Kemény 
Zsigmond Elméleti Lí-
ceumra.
 2022 május 26-
án 10 órától zajlott az 
utolsó osztályfőnöki óra, 
Pap György Attila és Riti 
József Attila osztályfő-
nökök vezetésével. Az 
iskolaudvaron Kulcsár 
Melinda igazgatónő kö-
szöntötte a vendégeket, 
diákokat, szülőket és kol-
légákat. Kiemelte, hogy a 
mai ünnep nem csupán az 
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Ballagás / fotó: Molnár Tibor

Kiss Lehel
Mire ébredezni kezd a város
mire ébredezni kezd a város
a széki asszonyok már vissza-
felé jönnek
mert a széki asszonyok már 
csak olyanok
hogy visszafelé jönnek
mire ébredezni kezd a város

Bálámot ők mindig levetették
nem tudtak ők sosem a Bálá-
méi lenni
mert a széki asszonyok már 
csak olyanok
hogy nem tudtak a Báláméi 
lenni így
Bálámot ők mindig levetették

ruhájukat éjhez idomítták
pirossal keverve – ha úton érné 
a hajnal
mert a széki asszonyok már 
csak olyanok
hogy inkább nem alusznak így
ruhájukat éjhez idomítták

mire felébred végre a város
a dombokon ők már rég túl 
vannak
mert a széki asszonyok már 
csak olyanok
hogy mindenen már rég túl 
vannak
mire felébred végre a város
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iskolai évek lezárása, 
“hanem mindenekelőtt 
egy kezdetet, amelybe 
bátran, reménykedve és 
magabiztosan kell tekin-
tenünk nekik is, de nekünk 
tanároknak is szabaddá 
kell tennünk és bátorság-
gal útjukra kell bocsáta-
nunk őket. Mindannyiunk 
ünnepe ez a nap, de em-
lékezetes napnak tartom a 
végzőseink számára, akik 
tanítványként utoljára 
lépnek az iskola küszöbé-
re. 4-6 évet töltöttek ebben 
az oktatási intézményben, 
amelyre büszkék vagyunk, 
és remélem, hogy szép 
emlékekkel és sok életre 
szóló baráti kapcsolattal 
távoznak.” Megköszönte 
a szülők bizalmát, hogy 
legféltettebb kincsük ránk 
bízták, s a tanári karnak, 
akik legjobb tudásuk sze-
rint oktatták őket.
 Szamosújvár pol-
gármestere, Ovidiu Dra-
gan köszöntötte a jelenle-
vőket, az iskola vezetését, 
a jelenlevő helyi RMDSZ 
frakció tagjait, majd az 
iskola alapkőletételé-
re utalt, mely szinte az ő 
polgármesteri mandátuma 
alatt történt.

 B a l á z s - B é c s i 
Enikő a Téka Alapítvány, 
az iskola háttérintézmé-
nye részéről az iskolala-
pítás célját, az alapítvány 
közeli és távoli céljait 
ismertette, majd a végző-
sök felé azt közvetítette, 
hogy legyenek a közösség 
aktív tagjai. ’Az iskola 
építésekor azt vállaltuk, 
hogy ez az iskola minden 
olyan mezőségi és sza-
mosújvári magyar gye-
rek számára biztosítsa az 
anyanyelvi oktatás lehe-
tőségét, aki anyanyelvén 
szeretne tanulni. Ezért a 
támogatók folyamatosan 
elvárják tőlünk azt, hogy 
vigyázzunk a ránk bízott 
vagyonra; figyeljünk min-
den diákra; differenciált 
oktatást biztosítsunk a 
különböző oktatási in-
tézményekből, települé-
sekből származó tanulók 
számára; szervezzünk 
felzárkóztató, felkészítő, 
rehabilitációs programo-
kat a lemaradók részére; 
helyezzünk hangsúlyt a 
lokális és a mezőségi ma-
gyar értékek megismeré-
sére, tudatosítására. Ezt 
követte a 11. osztályok 
búcsúztatása, Pávai Jenő 

osztályfőnök irányításá-
val, aki tantárgyából ki-
indulva az értékek köré 
építette beszédét.  Zsol-
dos Boglárka szavalata és 
az énekek után Felszegi 
Kincső mondott beszédet 
a búcsúzó osztály nevé-
ben. Az online időszak 
elvesztegetett idejéről be-
szélt, de a fontos emberi 
kapcsolatok ápolásának 
fontosságáról is.
 A kulcsátadás 
motívuma sem hiányoz-
hatott, Sükösd Kriszta és 
Pap Róbert nyújtotta át 
Orbán Anitának és Pop 
Dávidnak, akik jó taná-
csokkal is ellátták maradó 
társaik.
 A 12. A osztály 
tanulmányi díjait Pap 
György Attila osztályfő-
nök adta át.
Első díjas lett Kis Mária 
Júlia 10-es általánossal,
Második díj: Grúz Noémi 
– 9,97,  
Harmadik díj: Móra Bar-
bara – 9,95,
Első dicséret: Pap Róbert 
– 9,92,
Második dicséret: Juhos 
Eszter – 9,90,
Harmadik dicséret: Ko-
csis Friderika – 9,81.  
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A 12. B osztály díjait Riti 
József Attila osztályfőnök 
adta át:
Első díj: Molnár Brigitta 
– 9,85,
Második díj: Lakatos 
Andrea – 9,77,
Harmadik díj: Sükösd 
Kriszta – 9,60,
Első dicséret: Porkoláb 
Arabella – 9,57 és Koncz 
Dóra – 9,57,
Második dicséret: Sallai 
Sári – 9,47,
Harmadik dicséret: Szisze 
Noémi – 9,45 és Hărăn-
gus Andrea – 9,45.
 A Sütő György dí-
jat Török Bálint adta át, 
mindkét osztály első há-
rom helyezettje számára.
 Ezzel a mozza-
nattal véget ért az isko-
laudvaron az ünnepség, a 
diákok énekelve vonultak 
a helyi római katolikus 
templomba.
 A Téka Alapítvány 
előtt zenekari kísérettel 
elénekelték a Fordulj ked-
ves lovam…című népdalt. 
A római katolikus temp-
lomba Küsmödi Attila 
római katolikus plébános, 
Vajda Dániel református 
és Kiss Lehel baptista lel-
készek tartottak áhítatot 

és kértek áldást végző-
seinkre. Az igazgatónő a 
nap fontosságát emelte ki, 
felhívva a diákok figyel-
mét arra, hogy a nagy-
korúság felelősséggel is 
jár. Pap György Attila 
osztályfőnök személyes 
hangvételű búcsúszöve-
get mondott, ő is a tudás 
fontosságát emelte ki. 
Nagy Hajni végzős diák 
mondott köszönetet a ta-
nári karnak, a szülőknek, 
az osztályfőnököknek a 
türelmet és támogatást. 
A végzős osztály minden 
tagja egy idézettel búcsú-
zott.
 A 12 B osztály 
osztályfőnöke sokuk szá-
mára hét évig volt osz-
tályfőnök, de az elmúlt 
időszakban sok közössé-
gépítő tevékenység elma-
radt-emelte ki beszédében 
Riti József Attila. Arra 
bíztatta a diákokat, hogy 
bármerre kerülnek, ne 
feledjék a világ legjobb 
iskoláját, a Kemény Zsig-
mond Elméleti Líceumot, 
a Téka Szórványkollégiu-
mot, mely sokuknak má-
sodik otthona volt négy, 
illetve nyolc évig. Vigh 
Szilárd Kányádi Vannak 

vidékek című versének 
elszavalása után Lakatos 
Andrea búcsúzott az osz-
tály nevében. Kiemelte, 
hogy szórványiskolánkba 
különböző vidékekről ér-
keztek, hozva saját tudá-
suk, értékrendszerük. Is-
kolánkban a keserű édessé 
ízesült, és most az új vi-
dékekre való szárnyalás 
kezdetén magukkal visz-
nek számos emléket. A 
társadalomtudomány osz-
tály is idézetekkel búcsú-
zott, majd Fehér Cyntia 
csodálaltos szólója zárta 
az ünnepi műsort.
 A különdíjak át-
adása következett. A 
Kemény Zsigmond díj, 
melyet a legmagasabb 
tanulmányi átlagot elért 
diák kapja – Kiss Júlia 
vette át, átadta Kulcsár 
Melinda igazgató. Az 
RMDSZ díját – Juhos 
Eszter és Szász Erika kap-
ta, átadta: Szilágyi Loránt. 
Kovács Mónika tanárnő 
adta át a RMPSZ díjat La-
katos Andreának. A Téka 
Alapítvány Fiatalok a kö-
zösségért díját Székely 
Cecília, Veres Csaba és 
Póka Tamás vehette át. A 
Téka Szórvány kollégium 
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díjat-László Anitának Rari-
ga Imola intézményvezető 
adta át. A Vibe díjat először 
adták át, ezt Budai Eszter, 
a diáktanács alelnöke Fehér 
Cyntiának nyújtotta át.
 Az ünnepség zá-
rómozzanata a tanári kar 
éneke és a diákok meg-
ajándékozása volt. Minden 
diák ajándékba kapta az 
iskola évkönyvét, mely-
nek kinyomtatását a szülői 
bizottság támogatta anya-
gilag.  Ezt követően szü-
leik kíséretébe vonulnak a 

templomkertbe, ahol a gra-
tulációkat fogadták.
 A hagyományos 
bentlakási búcsúra kedden 
került sor, az intézmény 
dolgozói, tanárok, szülők 
jelenlétében. Balázs-Bécsi 
Enikő a Téka gazdasági 
igazgatója név szerint em-
lített meg minden diákot, 
aki 4 vagy 8 évig ’a miénk 
volt’, mindenkihez kötött 
valami kellemes emléket. 
Rariga Imola elmondta, 
hogy bízik abban, hogy ha 
innen kikerülnek kovász 

emberei lesznek magyar 
közösségüknek, mert te-
lepüléseiken szükség van 
friss lendületre. Visszavár-
juk, támogatjuk őket- kér-
dezzenek vagy akár taná-
csoljanak évek múltán.
 A most épülő új 
kollégium és az iskola ka-
puja is mindig megnyílik, 
kinyílik számotokra-ked-
ves ballagók- hiszen egy 
kicsit a miénk is lettetek és 
egy kicsit belőlünk is visz-
tek. Sok sikert számotokra!

Fodor Emőke

Kor-hely-kóstoló, 
másodszor is

 Másodszor került 
sor a Kor-hely-kóstoló 
nevű online honismereti 
vetélkedőre. Tavaly a ví-
rushelyzet hozta a meg-
oldást, a részt vevő 5-8 
osztályos diákok pedig 
otthonosan mozognak az 
online térben.
 A szervezők: 
Debreczeni Orsolya ma-
gyartanár és Hajdú Enikő 
angoltanár- mindketten a 
Kemény Zsigmond Elmé-
leti Líceum pedagógusai 
célul tűzték ki, hogy Me-

zőség értékeit feltárják a 
diákokkal közösen, így 
erősítve az egészséges lo-
kálpatriotizmust.
 Idén is két korcso-
portban vetélkedtek a diá-
kok. Genially platformon, 
illetve emailbe kommu-
nikáltak a csapatok. Első 
lépésként bemutatkozó 
videót készítettek, illet-
ve csoportnevet kerestek 
maguknak. A következő 
feladat a pillanatkép a tör-
ténelmi esküvőről volt, a 
kisebbek menüsort alkot-
tak, étlapról verset írtak 
és ételeket fotóztak, he-
lyettesítve a lebetegedett 
szakácsot. A nagyobbak 
meghívót, menyasszonyi 

ruhát terveztek, illetve 
korhű zenét kerestek Kor-
niss Boldizsár 1600-beli 
esküvőjére.
 A fiúkhoz állott 
közelebb a szabadság-
harchoz köthető feladat, 
Bem 1848 december 23-i 
dési győzelme kapcsán. 
A 4-5 osztályosok leírást 
készítettek az osztrákok 
egyenruhájáról, a 6-7 osz-
tályosok lelkesítették a 
huszárokat általuk alko-
tott dallal.
 A következő fel-
adat Magyardécsébe vit-
te a versenyzőket, ahol 
1893-ban zajlott az első 
cseresznyeszüret, ehhez 
plakátot, meghívót, Face-
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book bejegyzést alkottak.
 Végül Csicsó vá-
rának építészének nyújtot-
tak segítséget, újraépítve 
legoból, kartonból a várat. 
A csapatok címere zárta a 
vetélkedőt, mely címerre a 
verseny hangulata, a csa-
patverseny során szerzett 
tapasztalata is felkerült.
 A versenyen részt 
vettek a helyieken kívül 
Dés és Bálványosváralja 
ügyes történészpalántái. 
Támogató a Téka Alapít-
vány.
 A zsűri Baba Vera, 
némettanár, Szabó Anna-
mária, a Téka Alapítványa 
alelnöke, illetve a cikk író-
ja (tanítói minőségében) 
volt.
 Izgalommal várjuk 
a jövő évi kiadást, hogy új 
ismereteket szerezzük szü-
lőföldünk múltjáról és új 
élményeket a diákok lele-
ményességéről.

Butuza Mária Katalin

Családi délután az 
első osztályban

“A család is…olyan vala-
mi az életben, ami becses…
Olaj az élet lámpásában.” 
Gárdonyi Géza
 Május 26-án(csü-
törtökön) az első osztályos 
tanító nénik: Butuza Mária 
Katalin és Filep Ildikó csa-
ládi délutánt szervezetek 
az iskola udvarán.
 A tevékenység 
célja az osztályközösség, 
valamint a szülők közötti 
kapcsolat erősítése. Szóra-
kozva tovább ismerkedhes-
senek egymással.
 Kosarukban min-
denféle finomsággal érkez-
tek a szülők. Amiutan kö-
zösen elfogyasztották az
ínycsiklandó finomságokat

kezdetét vette a felhőtlen 
szórakozás. A mozgásos 
verseny játékokban a gyer-
mekek a szüleikkel együtt 
vettek részt.
 A nap zárásaként a 
gyerekek bebizonyították, 
hogy sikeresen elsajátí-
tották az olvasás tudomá-
nyához szükséges összes 
tudást. Megtanulták és kor-
látlanul felhasználhatják 
tudásuknak gyarapításara a 
magyar ABC összes betű-
jét olvasáshoz és íráshoz.
Munkájuk nem maradt ju-
talom nélkül. Minden gye-
rek kapott ajándékba egy 
szelet tortát, BETŰMES-
TER oklevelet és egy bu-
borékfújót.
 A tanító nénik há-
lásak a szülőknek, mert 
nyitott szívvel fogadták tö-
rekvéseiket és segítettek a 
munkájukat.

Családi délután
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Diáktanács

Diáknapok negyed-
jére is

 A Kemény Zsig-
mond Elméleti Líceum 
diákjai május 3. és 5. kö-
zött garantált szórakozás-
ban vehettek részt isko-
lai tevékenységük után, 
ugyanis újra megszerve-
zésre kerültek a Diákna-
pok.
 Mint az megszo-
kott, 10 fős csapatokban 
jelentkezhettek és verse-
nyezhettek maguk között 
a diákok. Eddigi éveknél 
is nagyobb érdeklődést 
mutattak a diákok, ugyan-
is idén 8 csapat vett részt 
a Diáknapokon, ezen felül 

pedig az esemény szerve-
zői is egy említésre méltó 
13 résztvevővel tették
pontra a rendezvényt. Az 
esemény kezdő szikráját 
egy hétfő esti nyitóbuli 
adta, melynek meghívott-
ja és fellépője PIXA volt. 
A résztvevők tehát már a 
versenyek kezdete előtti 
napon rá tudtak hangolód-
ni az eseményre.
 A keddi napon 
minden csapat bevonulója 
és rövid kommunikációs 
játékok után, a diákok kö-
zösen kivonultak a város 
stadionjára, ahol olyan 
különböző játékokon 
mérhették össze tudásu-
kat, mint a méta, staféta, 
és a papírsüllyesztős. A 
kinti sporttevékenységek-
nek egy váratlan eső ve-

tett véget, de a buli még 
így is folytatódni tudott 
az iskolában, ahol ezúttal 
a csapatok énektudásukat 
bizonyíthatták a zsűrik 
előtt.
 A szerdai nap már 
verőfényesebben indult. 
A nap első programja egy 
Stand-Up előadás volt. A 
kacagás s nevetés itt is ve-
lejárója volt a dolognak. 
Ennek folytatásában re-
keszmászás, póker, asztali 
tenisz, valamint egy face-
time-ot igénylő kommu-
nikációs játék volt. Rövid 
szünet után el is kezdődött 
a várva-várt focibajnok-
ság. A győztes kihirdeté-
sét követően újabb csa-
patjátékok következtek, 
melyekben a vizeződés, 
az ugrások meg a csúszá-
sok elkerülhetetlenek 
voltak. Mindezek végén, 
csak hogy teljes legyen a 
kép, egy divatbemutató-
val zárult a második nap, 
ahol a csapatoknak külön-
böző témáknak megfele-
lően kellett beöltözni.
 A csütörtöki nap, 
habár fáradalmak között 
is, de egy hosszú, 3 órán 
át tartó akadálypályás 
programon vehettek részt

A résztvevők 
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a csapatok sportosabbjai. 
Egy lufis játékot követően 
aztán szünetre bocsátották 
a csapatokat, míg a szer-
vező csapat megbízottjai 
összeszámolták a csapa-
tok pontjait. Elemzések 
után, elérkeztünk a 2022-
es Szamosújvári Diákna-
pok záróestjéhez, amire 
az esemény támogatói is 
hivatalosak voltak. 
 Főtámogató: Téka 
Alapitvány. 
 Az eredményhir-
detést követően pedig 
kinek öröm, kinek bánat 
volt szívében. Egy do-
logban biztosak vagyunk 
azonban, az ASTEROIDS 
(győztes csapat) biztosan 
felemelt fővel távozott a 
helyszínről. 
 A nyertesek, 
VIBE Fesztivál jegyekkel 
gazdagodhattak.

www.kozlony.ro

Fodor Emőke

Madarak és fák napja 
a Kemény Zsigmond 

Elméleti Líceum elemi 
tagozatán

 A címben jelölt 
világnapot május 10-én 
ünneplik, azzal a céllal, 
hogy a környezetvéde-
lemre felhívják a figyel-
met. A környezetvédelem 
fontossága illetve a kör-
nyezetünkben élő növé-
nyek, állatok ismeretének 
hiányosságai ihlették meg 
iskolánk tanítóit a projekt 
kidolgozásában, mellyel a 
2022-es Digitális Téma-
hétre is pályáznak.
         A projektet Felszegi 
Melinda tanítónő vezet-
te, aki a negyedikesek-
kel számos megfigyelést, 
kutatást végzett digitális 
eszközök, alkalmazások 
felhasználásával.
 A projekt kezdet-
től fogva a résztvevők 
(elemi tagozatos diákok, 
tanítók, tanárok) együtt-
működésén alapult. Az 
együttműködés során biz-
tosítottuk a folyamatos 
egyéni és kiscsoportos 

értékelést, biztattuk és 
megerősítettük a diákok 
tevékenységét.
 A Madarak és fák 
napja című projektünk 
tevékenységeit két nagy 
részre osztottuk. A má-
sodikos és a negyedikes 
diákok (45 fő) alkották az 
első, a munkacsoportot, 
ők voltak azok, akik ösz-
szeállították a tartalmat, 
szófelhőket szerkesztet-
tek, elolvasták a mesét, 
dramatizálták és előadták 
azt, interjút készítettek, 
madarakat és fákat fény-
képeztek, robotpályát 
alakítottak ki, Genialy-
ly szabadulószobát szer-
kesztettek, kísérleteztek.
 A társaik – 80 
diák – alkották a játszó-
társak csapatát, ők már 
a produktum, a társasjá-
ték élvezői voltak. Erre a 
projekt záró napján került 
sor, április 13-án.
 A projektmunka 
első szakaszában a má-
sodikos és a negyedikes 
diákok szófelhőt alkotva 
válaszoltak a ,,Mit aján-
dékozol a tölgyfának?” 
kérdésre. Előbb hagyo-
mányos módon papírra 
vetették ajándék ötletei-
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ajándék ötleteiket, , amit 
lefotóztunk és gif-et ké-
szítettünk belőle vagy di-
gitalizálták őket a Wordart 
alkalmazás segítségével. 
Közösen elolvastuk Zelk 
Zoltán A tölgyfa születés-
napja című meséjét.
 A másodikos gye-
rekek az olvasott mesét 
dramatizálták. A két osz-
tály diákjai madarakat 
fényképeztek. Az elké-
szült képeket a class-
roomba töltötték fel vagy 
digitálisan küldték a taní-
tóknak. 
 A negyedikes 
gyerekek egyik csapata 
interjút készített azokkal 
a tanárokkal, akik majd 
tanítani fogják őket. A 
megválaszolandó kérdés 
– Kicsoda lenne Ön a fa-
iskolában? volt.  Gyako-
rolták az interjúkészítést, 
megtanulták, hogyan kell 
hangfájlt készíteni és azt 
továbbítani. A tanárok 
feladata az volt, hogy fa-
ként mutatkozzanak be, 
anélkül, hogy a fa nevét 
kiejtsék. Az interjút a ne-
gyedikesek beillesztették 
a projektzáró társasjáték-
ba. A tanárok is játékos 
kedvvel kapcsolódtak be 

az interjúadásba, a negye-
dikesek is fontos ügyben 
léptek be a nagyiskola ta-
nárijába.
 Mindenkinek fel-
adatként volt kiosztva, 
hogy fákat, madarakat 
fényképezzenek, madár-
hangokat rögzítsenek. 
Sok szülő volt partner eb-
ben a feladatban, parkba, 
a széki nádasba mentek 
a gyerekekkel, hogy len-
csevégre kapjanak külön-
legesebb madarakat is. 
A lefotózott madarakat 
azonosították, majd a bio-
lógia szakos külső szak-
értővel leellenőriztettük a 
feladat megoldás helyes-
ségét.
 Az osztályban kí-
sérleteket végeztünk, az 
eredményeket a Word-
wall igaz-hamis játékban 
rögzítettük. A tehetséges 
gyerekek Genially sza-
badulószobát készítettek, 
matematikai szöveges fel-
adatokkal. 
 A projektmunka 
második szakaszában a 
diákok által összeállított 
tartalmat összesítettük 
egy társasjátékban, amely 
egyben a projekt produk-
tuma is. Az iskola aulá-

jában kirakott tölgyfán 
alakítottunk ki pályákat. 
Minden pályára hat pró-
ba került, minden próbát 
egy negyedikes diák irá-
nyított. Az elemis diákok 
vegyes négy tagú csopor-
tokat alkotnak. A csoport 
kialakításnál figyelembe 
vettük a gyerekek tanulási 
sajátosságait. Minden év-
folyamból volt egy gye-
rek, a feladatokat együtt 
oldották meg, minden-
kinek volt saját korához 
illő feladata, ugyanakkor 
a csapatszellem győzött. 
Azok a gyerekek, akik 
nem vettek részt a tár-
sasjátékban, a kézműves 
forgószínpad műhelyein 
ügyeskedtek. A kézimun-
ka forgószínpad négy 
helyszíne – fecskeháló ké-
szítés, gyurmatojás díszí-
tés, tojás fonallal díszítve, 
daloló fa színezése. Itt is 
negyedikes diák fogadta 
a kisebb társait, a tanítók 
vezették a csoportokat.
A társasjáték helyszínei :
Interjú – a videóban hal-
lott leírás alapján válasz-
sza ki a megfelelő fát
Párosító – a madárhang 
hallatán ismerje fel a ma-
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darat
Robotika – a papír újra-
hasznosítás útján vezesse 
végig a robotot
Wordwall játék – Igaz-Ha-
mis állítások a kísérletek 
szerint
Genially szabadulószo-
ba – témával kapcsolatos 
szöveges feladatok meg-

oldása, titkos kód megta-
lálása
 A játék során min-
denki a tölgyfát ábrázoló 
gyűjtőlapjára gyűjtötte a 
matricákat, az értékelés-
kor pedig kiosztottuk az 
okleveleket minden részt-
vevő számára, hisz min-
denki teljesítette a próbá-

kat.
 Értékelésként a 
Google űrlapot töltötték 
ki a diákok, melyben min-
denki azt jelölte be, hogy 
szeretne még hasonló ta-
nulási szituációt, érdekes 
témákat is javasoltak, 
mint sportok, kincskere-
sés, gyereknap.

Drámapedagógia

Fodor Emőke
Drámapedagógia 

képzés

 Hogyan alkal-
mazom szülői értekezle-
teken, közösségfejlesz-
tésben, tanítási órákon a 
drámapedagógiát? cím-
mel hirdette meg a ko-
lozsvári Gál Kelemen 
Oktatási és Módszertani 
Központ évközi tovább-
képző tanfolyamot. A

képzésre elsősorban sza-
mosújvári és környékbeli
pedagógusokat vártak, de 
utólag nagyon örültünk a 
zsoboki vendégeknek is.
Mi a drámapedagógia?
A drámapedagógia mű-
vészetpedagógiai és re-
formpedagógiai irány-
zat, amely a dráma és a 
színház eszközeit sajátos 
módon használja a neve-
lésben. A drámapedagó-
gia a személyiség fejlesz-
tésének olyan módszere, 

amelynek során az egyén 
ismeretei, készségei, ké-
pességei, társas kapcso-
latai a játékvezető által 
irányított, csoportban 
végzett közös dramatikus 
cselekvés révén fejlőd-
nek. Interdiszciplináris 
jellegű, minthogy benne 
több tudomány és mű-
vészet hatása talált egy-
másra. Játékokkal segí-
ti a valóság átélését, az 
emlékek megőrzését a 
figyelem fejlesztését, az 
alkotás szabadságával 
való megismerkedést, s 
ezen keresztül a csoport 
és az egyén fejlődését. A 
megismerés örömétől a 
kifejezés, az élménymeg-
osztás öröméig juttatja el 
a drámajátékokban részt-
vevőket.
 A képzést Rusz 
Csilla nagyváradi tanító, 
drámapedagógus vezette,
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akinek neve már össze-
fonódott a drámapedagó-
giával.  A szamosújvári 
képzés egy kis kóstolót 
jelentett, megvillantva a 
drámapedagógia alkal-
mazásának lehetőségeit. 
Természetesen lehetőség 
adódott saját példák meg-
beszélésre, élmények feli-
dézésére is.
 Az elején jóhan-
gulatú játékként megélt 
gyakorlatok lassan meg-
találták helyüket abban a 
folyamatban, amely elve-

zet egy osztályközösség 
kialakulásához, egy szín-
padi produkció felépíté-
séhez. Minden gyakorlat, 
játék figyelmet, szókin-
cset, kreativitást fejlesz-
tett, de nem utolsó sorban 
jó hangulatot alapozott 
meg. A hallgatók számá-
ra élményalapú tapasz-
talatszerzési lehetőséget 
biztosított. Betekintést 
nyertek a különféle drá-
matechnikák alkalmazá-
sának lehetőségeibe.                            
 A 15 óra kevésnek 

bizonyult, de jó alapokat 
kaptunk, Egy új kaput 
nyitott meg, melybe kö-
zösen léphetett be a részt 
vevő tíz szamosújvári pe-
dagógus. A közös élmény 
és együtt tanulás csodákra 
képes. A 2020 februárjá-
ban tartott természettu-
dományos élményképzés 
óta az első olyan képzés, 
amin a szamosújvári pe-
dagógusok nem online 
formában vesznek részt.

Fodor Emőke

Tücsöktábor

 Április 24 – 29. 
között a szamosújvári 
Téka Alapítvány székhe-
lyén hangszeres és ének

oktatás zajlott a Tücsök-
tábor keretében. Az 5 na-
pos intenzív, napi 4-5 órás 
tanfolyam keretén belül 
a résztvevő 12-18 év kö-
zötti korosztályú diákok 
középhaladó és haladó 

mezőségi (magyarpalat-
kai) és széki muzsikát ta-
nultak.
 A tábor során a 
maximális létszám 106 
volt – ebből 20 szamosúj-
vári diák, 11 oktató és a 
többi gyerek Erdély szá-
mos területéről és Kárpát-
aljáról érkezett. Legtöbb 
diák hegedűn játszott, 
őket a következők oktat-
ták: Dallos Levente, Szász 
Dávid, Codoba Florin, 
Molnár Szabolcs, Mik-
lósi Hunor, Szabó Bence. 
Brácsát Szakács Kristóf, 
Szász Jocó és Mihai Radac 
„Remus” oktatott, Szász 
Lőrinc a nagybőgősöket

Rendek között, vonok mögött / fotó: Riti József Attila
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tanította. A déli népdalok-
tatást Nagy Noémi-Krisz-
ta vezette.
 A tábori program 
az elején sem bizonyult 
lazának, de a késői lefek-
vés miatt egyre nehezebb 
lett. Délelőtt zajlottak a 
hangszerórák, amit a déli 
népdaloktatást zárt le. 
Ebéd után ismét gyakor-
lás következett. Az esti 
programok változatosak 
voltak: ismerkedési est, 
focibajnokság és termé-
szetesen szakmai előa-
dások. Hétfőn Molnár 
Szabolcs Székről, kedden 
Könczei Csongor Palat-
káról- a falvak zenéjéről 
és zenészeiről adtak elő. 
Szerda este Páll István 
Szalonna koncertjén, csü-
törtökön a Rendek kö-
zött, vonók mögött című 
előadáson vehettek részt 
a táborozók. A búcsúestet 
nagy táncház zárta.
 Pénteken minden 
csoport bemutatta a tábor-
ban tanult vagy gyakorolt 
dallamait, táncrendjeit. 
Nehéz volt az elválás, de 
jövőre ismét találkoznak 
a Tücsöktáborban.

Fodor Emőke

Szalonna és Bandá-
ja Szamosújváron

 Páll István vagy 
ahogy néptáncos körök-
ben ismerik Szalonna 
neve a magyar népzené-
szek körében a sokszínű-
ség, magas szakmaiság 
fogalmával fonódott ösz-
sze. Április 27-én, erdélyi 
turnéjuk keretébe Sza-
mosújváron is megálltak, 
két koncerttel örvendez-
tetve meg nemcsak a vá-
ros népzenekedvelő kö-
zönségét, hanem a Téka 
Alapítványnál szervezett 
Tücsöktábor népzenész 
palántáit is.
 Gyerekkoncerttel 
indítottak, ahol a gye-
rekek számára ismerős 
dallamok hangzottak fel, 
megszólalt a cimbalom, 
a duda, a furulya is. Dél-
után a felnőttek számára 
a Moldvától Nagykállóig 
című koncert hangzott el, 
mely egy népzenei uta-
zás, melyben Bartók Béla 
és Kodály Zoltán gyűjtő 
munkássága ad útmuta-
tást.

 Az előadáson je-
len volt az ördöngösfüze-
si adatközlő Hideg Anna 
néni is, aki egy népdalt is 
elénekelt a prímás kérésé-
re.
 A koncertben élet-
re kelnek olyan hangsze-
rek melyek ezen vidékek 
sokszor már elfeledett 
örökségét vigyázzák. 
Gyönyörű utazás ez mely-
ben több száz év és kilo-
méter válik élővé. Azon 
művek eredeti forrásait is 
hallhatja a közönség, me-
lyek híres zeneszerzőink 
tollából fakadva váltak 
a világ legnagyobb kon-
certtermeinek ünnepelt 
muzsikájává (Galántai 
táncok, Székely fonó, Ro-
mán népi táncok, Kállai 
kettős). Fontos eleme a 
koncertnek a közös ének-
lés, hiszen, ezen népdalok 
befogadása akkor okozza 
a legteljesebb örömöt, ha 
magunk is részeseivé vá-
lunk.
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Riti József Attila

S z a m o s ú j v á r o n 
koncertezett a Ház-
hoz megy a Zenede

 Szórakozással egy-
bekötött történelem órá-
nak lehettek tanúi minda-
zok a szamosújváriak akik 
május 15-én, 18:00 órakor 
ellátogattak a Béke Mo-
ziban szervezett Házhoz 
megy a Zenede Oktatási 
Centrum koncertjére. 
 A zenekar két 
előadást is tartott Szamo-
sújváron, 12:00 órától a 
diákoknak, 18:00 órától 
pedig mindenki számára 
koncerteztek. 
 A délutáni koncert 
elején Bordás László be-
mutatta a zenekar megala-
kulásának körülménye-
it, majd azt is elmondta, 
hogy a covid járvány miatt 
háromszor tervezték át a 
koncert, majd hozzáfűzte, 
hogy külön öröm számá-
ra, hogy végül összejött.
 Az előadás, mely 
a rockzene fejlődéséről 
szólt elkalauzolt minket 
a rock and roll egyik út-
törőjétől, Little Richard-

tól, egészen a trash me-
tált játszó Tankcsapdáig. 
Megismerkedhettünk a 
különböző műfajokkal és 
ezeknek kialakulásának 
körülményeiről, de meg-
ízlelhettük a különböző 
műfajok nemzetközi és 
magyarországi úttörőinek 
munkásságával. Betekin-
tést nyertünk a Beatles, 
a Roling Stones, az Illés, 
a Hungária, a Beatrice, a 
Queen, az Edda, az LGT, 
a Metallica, a Tankcsap-
da és sok más olyan más 
olyan zenekar repertoár-
jában, amely befolyásolta 
a rock fejlődéstörténetét.
 Az előadás több 
mint tíz éve indult egy 
tornateremben nyári fog-
lalkozáskor, majd ebből 
nőtte ki a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával 
kezdetben évi tíz, majd évi 
húsz előadással. Jelenleg, a 
Petőfi Kulturális Ügynök-
séggel közösen egy hatvan 
koncertből álló sorozat 
lett a projektből.
 A koncert után la-
punknak adott interjúban 
Bordás József elmondta, 
hogy több mint tíz éve, 
aktív zenészként találta ki 
ezt a programot, a Házhoz 

megy a Zenede Oktatási 
Centrumot azzal a céllal, 
hogy felhívja a figyelmét 
a mostani gyerekek szá-
mára a zene sokszínűsé-
gére. Bevallása szerint a 
zenekar célközönsége az 
általános és középiskolás 
diákok. Nem elsődleges 
célja programnak a fel-
nőttek zenei nevelése, de 
szívesen látják őket is az 
előadásra.
 A művészeti veze-
tő szerint ez a program két 
és fél éve megy és tartalma 
nem változik, fix műsor, 
de a nyáron fogják be- 
gyakorolni új műsorukat, 
a Pop legendákat, ahol a 
pop- és a soul zene törté-
netével fognak tovább ha-
ladni. Végezetül elmond-
ta, hogy fontos, hogy a 
gyerekek sokrétegű zenét 
hallgassanak és ne felejt-
sék el magyar gyökereiket.
 A koncert szer-
vezője a Téka Alapítvány, 
támogató a Nemzeti Kul-
turális Alap, a Petőfi Kul-
turális Ügynökség és az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma támogatásá-
val. Az erdélyi turné köz-
reműködője az RMDSZ.
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Fodor Emőke

Ismét a téren 
 Az elmúlt hét vé-
gén ismét népzenétől volt 
hangos Szamosújvár főte-
re. Bár nem kerek évfor-
dulós rendezvény, mégis 
az eddigi legnagyobbra 
sikeredett és a legsok-
színűbbre is. Moldvától 
Abáig, 20 tánccsoport 
szinte minden erdélyi tá-
jegységről mutatott be 
táncokat.
 Csütörtökön, alig 
lett vége a rocktörténeti 
előadásnak és koncertnek, 
mely hatalmas élmény 
volt főleg a gyerekeknek, 
akik először kóstoltak 
bele ebbe a műfajba, már 
az abai néptánccsoport 
meg is érkezett. Aba és

Szamosújvár testvérvá-
rosok, a Téka Alapítvány 
és a Sárvíz Művészeti 
Alapiskola kapcsolatá-
ból épült. Alapítványuk a 
Sárvíz Téka ugyanazt az 
értékrendet követi mint a 
szamosújvári, egymást tá-
mogatja a két intézmény 
és ennek sok tagja- Korcz 
Judit szavait idézve: ha 
elcsüggedünk, tudjuk, 
hogy van még egy Téka, 
ahol megértésre, vigaszra 
találunk.
 Péntek reggel be-
népesült a főtér, épült a 
színpad, a kézművesek 
kirakták a portékáikat. 
A rendezvények sorát 
az Erdélyi Népzenészek 
Egyesülete által felállított 
kopjafa avatása nyitotta 
meg. A Téka Alapítvány 

udvarán felállított em-   
lékoszlop egy a sok kö-
zül, melyet az egyesület 
Erdély szerte felállított 
az elhunyt zenészek em-
lékére. A szamosújvárira 
a tóvidéki zenészek ne-
vei vannak vésve, ezzel 
emlékezve rájuk és örök-
ségükre. Zenei aláfestés-
sel az Ördöngös zenekar 
szolgált. A kopjafát Vajda 
Dániel helyi református 
lelkész áldotta meg. Az 
ünnepség után könyv-
bemutatóra került sor a 
Téka Alapítvány konfe-
renciatermében. Buzo-
gány Árpád szerkesztette 
a Gyertek haza, ludaim! 
című gyermekjátékköte-
tet, mely gyűjtést főleg 
nyugdíjas pedagógusok 
végezték Udvarhelyszé-
ken. Pedagógusok, szülők 
haszonnal forgathatják, 
idősebbek pedig biztos ta-
lálnak olyan játékot, mely 
ismerősen cseng számuk-
ra, melyet valószínű ők is 
játszhattak gyerekkoruk-
ban. Ezalatt a Gödörben, 
a táncteremben Katona 
Annamária és Szabó Bog-
lárka vezetésével Prücs-
kök játszóház zajlott. 
 A főtéri színpadon

Ismét a téren a Kaláka / fotó:Téka
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18 órától mutatkoztak be 
a részt vevő együttesek 
közül páran. A szamosúj-
vári népdalt tanuló diákok 
egy csoportja kezdte a 
bemutatót, ők heti rend-
szerességgel próbálnak, 
különböző versenyeken 
is megállják a helyü-
ket. Az abai Kis Sárvíz 
Együttes rábaközi táncai 
után a helyi Dansatorii 
de pe Somes nevű román 
tánccsoport legapróbbjai 
mutatkoztak be Szamo-
sújvár környéki román 
táncokkal. A brassói Mát-
ka tánccsoport először járt 
Szamosújváron, pénteken 
az Ez a világ olyan világ 
című összeállításuk mu-
tatták be. A csíkszentta-
mási Csonkatorony Nép-
táncegyüttes Zsibongók 
csoportja felcsíki tánco-
kat táncolt. A Magyar-
országról, Szentgálról 
érkezett Szűrös néptánc-
együttes helyi, szentgáli 
táncokat hozott. Érdekes 
színfoltja volt a fesztivál-
nak a Klézséről érkezett 
Szeret Néptáncegyüttes, 
akik hitelesen mutatták 
be a közkedvelt moldvai 
körtáncokat, Klézsei hor-
ba című összeállításuk-

ban. Ugyancsak moldvai 
táncokat adott elő az abai 
kis gimnazisták csoportja. 
A szamosújvári Kiskalá-
ka az eső fenyegetésében 
kezdte s a szivárvány íve 
alatt zárta palatkai tánc-
rendjét.
 Az előadás a Ke-
mény Zsigmond Elméleti 
Líceum tornatermében 
folytatódott a balánbá-
nyaiak Bukovina mit vé-
tettem című előadásával. 
A széki táncosok, illetve 
Pali Marci és zenekarának  
bemutatkozása után kez-
dődött a táncház. A tavaly 
kellett volna megszervez-
ni a 24. Mezőségi találko-
zót. Sajnos a járvány eb-
ben is megakadályozott. 
Azért, hogy a folyamatot 
ne szakítsuk meg és idén 
ősszel meg tudjuk szer-
vezni a jubileumi, 25-ik 
Mezőségi Fesztivált és ta-
lálkozót úgy döntöttünk, 
hogy a tavaszi fesztivál 
keretén belül bepótoljuk 
a tavaly őszről elmaradt 
programok egy részét. Az 
esti meghívottak a talál-
kozó keretében érkeztek.
 Az estét hajnalig 
tartó táncház zárta a Ke-
mény Zsigmond Elméleti 

Líceum tornatermében.
 Szombat délben 
Harangozó Imre újkí-
gyósi néprajzkutató ba-
rátunk 27. könyvének 
bemutatójára gyűltünk 
össze a konferenciaterem-
ben. A Napkeleti kalászat 
című kötetében az archa-
ikus népi imádságokról 
olvashatunk, valamint 
arról az örökölt tudásról, 
mely a paraszti kultúra 
változásával eltűnni lát-
szik. A könyvbemutatón 
a katolikus hittantanár 
megszokott humoros 
előadásmódjából megis-
merhettük a népi imád-
ságok sokféleségét, de 
mindannyiunk szeme 
könnybe lábadt, amikor 
a Moldvában lezárult, a 
Mezőségen is hangsúlyos 
nyelvváltásról beszélt. 
Hisszük, hogy barátaink-
kal, szövetségeseinkkel 
sokáig a magyar nyelv 
végvára maradhatunk a 
Mezőség peremén.  Hideg 
Anna néni karácsonyi és 
világi énekei színesítették 
és emelték a könyvbemu-
tató hangulatát.
 A fesztiválunk 
egyik kedvelt pontja a 
táncosok felvonulása.



II. (új) évfolyam                                           11. szám/2022 május

Szamosújvári Közlöny                                             15

Románok, magyarok 
kíváncsian szemlélik a 
színes menetet. Idén a 
Kemény Zsigmond El-
méleti Líceumtól indult a 
felvonulás és a 600 tán-
cos sora utcányi hosszú 
lett. A táncosok zenészek 
énekszóval érkeztek meg 
a Főtérre.
 A kézműves vásár 
folyamatosan zajlott a két 
nap alatt, szombat délután 
kézműves foglalkozások 
is várták a legkisebbeket. 
Papírforgó, pohárfigura, 
agyagozás, lepkedísz és 
arcfestést próbálhattak ki, 
a helyi pedagógusok irá-
nyításával.
 A fesztiválon 
résztvevőket Dragan Ovi-
diu, Szamosújvár polgár-
mestere is köszöntötte, 
kiemelve a két intézmény, 
a polgármesteri hivatal és 
a Téka Alapítvány közti 
partnerséget. A gálamű-
sort az Sárvíz zenekar 
kalotaszegi táncrendje 
kezdte, majd domoko-
si táncokat láthattunk a 
Zivatar néptánegyüttes 
előadásában. A Sárvíz 
Táncegyüttes mezősföldi 
táncokat, míg az avasúj-
városi Kispiros Néptánc-

együttes belső mezőségi 
táncokat mutatott be. Is-
mét láthattuk a szentgáli 
táncokat a Szűrös együt-
tes előadásában, majd 
a kolozsvári Szarkaláb 
Néptáncegyüttes kalota-
szegi táncokat adott elő.
 A brassói Mátka 
csoport után gyímesi tán-
cokat láthattunk a csík-
szenttamási Zsibongók 
előadásában. Az abaiak 
rábaközi táncát a Kiska-
láka palatai rendje követ-
te. A Szatmárnémetiből 
érkező Röpike Néptáncs-
csoport szilágysági tánco-
kat, a Szamoshát együttes 
szatmári táncokat muta-
tott be. Ismét megtekint-
hettük a klézsei horbát, 
majd megismerhettük a 
körtvélyfáji Bokréta Nép-
táncegyüttest, akik mező-
ségi táncokat mutattak be. 
A helyi Dansatorii de pe 
Somes együttes nagyobb 
gyerekekből álló csapata 
erdélyi táncrendet muta-
tott be, majd a kolozsvári 
Bogáncs Néptáncegyüt-
tes jobbágytelki táncokat 
adott elő. Az abaiak mold-
vai táncokat, a Kaláka 
vajdaszentiványi táncokat 
táncolt, míg a nagybányai 

Talpalat  tövisháti tánco-
kat. A talpalávalót az Ör-
döngös, a Botos Banda és 
a Rezeda zenekarok húz-
ták.
 Vacsora után a 
bálványoscsabai és vajda-
kamarási hagyományőr-
zők illetve a palatkai mu-
zsikusok mutatkoztak be. 
A táncházban hatalmas si-
kere volt a klézsei zenekar 
táncrendjének, hatalmas 
moldvai mulatság kereke-
dett. Jó volt ismét mulatni 
a régi ismerősökkel, újak-
kal megismerkedni és lát-
ni, hogy a gyerekek, fiata-
lok jókedvűen mulatnak a 
népzenére. Hátha minden 
baljóslat ellenére mégsem 
változott annyira a világ, 
megmaradt a közösség 
iránti igény.
 A rendezvényt a 
Nemzeti Kulturális Alap 
támogatta.
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Két Művész(?)be-
ugrót is szerveztek 

májusban

 Két Művész(?)
beugrót is tartottak az el-
múlt hetekben a szamo-
sújvári Hayak kávézóban, 
melynek szervezője a Téka 
Alapítvány volt. Támoga-
tója pedig a Nemzeti Kul-
turális Alap.
 A május 6-án szer-
vezett Művész(?)beugrón 
bemutatták az Elszigetel-
ve című könyvet, melynek 
szerzői: Márton Evelin, 
Nyáry Krisztián, Részegh 
Botond, Ozsváth Zsuzsa, 
Szabó Dorottya, Cserna 
Szabó András, Molnár T. 
Eszter, Tombor Zoltán, 

Gaál József, Weiler Péter, 
isiki Kocsis Tibor, Nagy 
Krisztina, Wirteh Imre, 
Kemény István
 A kötet „kísérlet 
arra, hogy megvizsgálja, 
a különbözőség mellett 
mi a közös hét író és hét 
képzőművész magatar-
tásában, hogyan hat al-
kotásaira és műveikre az 
új helyzet meg-és átélése. 
(…) Az eredmény izgal-
mas, felkavaró, elgondol-
kodtató vagy nyugalmat 
hozó olvasmány és kép-
anyag-ablak egy képzelt 
világra, amely időnként 
kísértetiesen hasonlít ah-
hoz, amelyben létezünk.” 
– tudjuk meg a fülszöveg-
ből.
 A szamosújvá-
ri könyvbemutatón részt 

vettek Márton Evelin, 
Ozsváth Zsuzsa, Wirth 
Imre és Kemény István, 
illetve Hajdú Áron, a Boo-
kart kiadó igazgatója, aki 
besegített a szervezésben.
A május 17-én szervezett 
Művész(?)beugró meghí-
vottja Ferenc Áron zenész 
volt, aki a Rubié Trió jazz 
zenekar dobosa. A beszél-
getés moderátora pedig 
Márton Evelin író volt.
 Az esemény ér-
dekessége az volt, hogy 
a közönség elvihette sa-
ját hangszerét (ha játszik 
valamin) és a meghívott 
művésszel együtt dzsem-
melhetett.
 Ferencz Áron Sep-
siszentgyörgyön szüle-
tett,1990-ben és tizenhá-
rom éves kora óta zenél, 
19 évesen már öt zenekar-
ban dobolt (Kopor Show, 
Szempöl, World Changer, 
The Others és Irish Pub), 
jelenleg pedig a Rubié 
Trió jazz zenekar dobosa. 
Az említett együttes a nu 
jazz, neo-soul, post-bop 
stílusokat ötvözi zenéjé-
ben és a kolozsvári Jazz in 
the Park egyik megszokott 
fellépője.

Elszigetelve könyvbeemutató / fotó: Téka Alapítvány
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Elsőáldozás 
Szamosújváron

 Május 29-én, va-
sárnap délelőtt újra ün-
neplőbe öltözött a szamo-
sújvári Alkantarai Szent 
Péter ferencestemplom. 
Az ünnepi alkalom ezút-
tal az elsőáldozás. Ösz-
szesen öt III. osztályos 
gyereknek volt lehetősé-
ge először találkozni az 
Eucharisztiában (Oltári-
szentségben) jelen lévő 
Jézussal. A gyerekeket 
Lénárd Éva, katolikus 
vallástanár készítettte fel. 
Az ünnepi alkalmon a 
szentmisét Küsmödi Atti-
la plébános celebrálta,

jelenlévő híveknek.
 Az elsőáldozás 
már a kereszténység első 
évszázadaiban megjelent, 
rögtön a gyermekkereszt-
ség elterjedése után. Az 
eucharisztia első felvéte-
lét egy felkészülési idő-
szak, majd pedig az első 
gyónás előzi meg.
 A Magyar Ka-
tolikus Lexikon szerint: 
„A hatályos egyházjog 
szerint gyermekek elsőál-
dozáshoz bocsátása csak 
akkor megengedett, ha: 
1. gondos fölkészítésben 
részesültek; 2. kellő isme-
rettel rendelkeznek; 3. ké-
pességük szerint felfogják 
Krisztus misztériumát, s 
az Úr testét hittel és áhí-
tattal tudják magukhoz 
venni; 4. előzőleg szent

ségi gyónáshoz járultak. 
(…) A szülők kötelessége 
gondoskodni arról, hogy 
az értelmük használatára 
eljutott (a 7. életév betöl-
tése után ez már jogvé-
lelem) gyermekek, kellő 
felkészítéssel, mielőbb 
elsőáldozásban részesül-
jenek (PM II, 145-146).  
E.P. ”
 Annak ellenére, 
hogy általában 9-11 éve-
sen van az elsőáldozás „a 
felnőttek is lehetnek el-
sőáldozók. Azonban rájuk 
is vonatkozik a felkészülés 
ideje, amelyben vállal-
ják a hittanulást, aktívan 
részt vesznek az Egyház-
község liturgiáin, közös-
ségi alkalmain.” – www.
szmk.ro 
 Az elsőáldozás 
korát az 1215-s IV. late-
ráni zsinat a 7. életévhez 
kötötte, de ez változott az 
idők folyamán. A 17. szá-
zadban az oltáriszentség 
első felvétele a gyerekek 
13-14. életévéhez kötöt-
ték, de ami újra csökkent 
az idők folyamán. A 20. 
század elejétől általában 
9-11 év táján bocsájtják 
elsőáldozáshoz a gyerme-
keket.

Elsőáldozás Szamosújváron / fotó: Lénárd Jani
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Városfejlesztésre 
pályázna a város

 Két finanszírozási 
pályázatot is leadott a vá-
rosháza, melyet a május 
16-án összehívott soron-
kívűli tanácsülés is elfo-
gadott.
 A két pályázat a 
városfejlesztést segítené 

elő. Az első, 1,25 millió 
Euró értékű tervezet sze-
rint bicikliutat létesítené-
nek a Kis Szamos melletti 
töltésen, a Dési úttól egé-
szen a Kolozsvári útig, 
majd onnan a főúton vé-
gig az Unicarmig. To-
vábbá az említett szakasz 
korszerű világítással is 
rendelkezne.
 A második, 500 
ezer Euró értékű tervezet 
a városi digitalizálással 

kapcsolatos. Ebből 48 új 
kamerával bővülne a térfi-
gyelő kamerás rendszer és 
amely egy jelenleg futó 
projektet terjesztene ki. 
Továbbá beszereznének 
négy okos buszmegál-
lót, digitális információs 
rendszert, úgynevezett in-
telligens utcai bútorzatot, 
illetve négy drónkészle-
tet, melyeket vészhelyzet 
esetén használnának.

Riti József Attila

Új címere lett 
Szamosújvárnak

 Az április 28-án 
tartott kormányülésen na-
pirendre tűzte és elfogad-
ta a román kormány azt 

a határozatot, amelynek 
következtében Szamosúj-
várnak új címere lesz. A 
határozattervezetet, ami 
az új címerjavaslatot tar-
talmazza, Cseke Attila 
fejlesztési és közigazgatá-
si miniszter nyújtott be.
 A címer végle-
ges formáját 2019 má-
jusában, a 42/2019-es 
határozatában fogadta el 
a szamosújvári helyi ta-
nács. A kormány dönté-
sét megelőzőleg Kolozs 
megye prefektusi hivata-
la 1113/2022. január 31-i 
döntésében elfogadta a ja-
vaslatot.
 A város címere 
függőlegesen hasított, 
bal oldalán, kék mezőben 

egy bástya a látható, ami 
szimbolizálja az egyko-
ri római kasztrumot és 
a Martinuzzi várat (ami 
jelenleg börtönként üze-
mel), jobb oldalán pedig, 
vörös mezőben két arany 
páva fog közre egy arany 
keresztet, ami a települé-
sen egykoron működő ör-
mény és görög-katolikus 
püspökségeket jelképe-
zik. 
 A címeren lévő 
ötágú korona pedig a vá-
ros municípiumi rangjára 
utal, tudhatjuk meg a kor-
mányhatározatot kisérő 
első mellékletből A címer 
azután lett jogerős, hogy a 
döntés megjelent a Hiva-
talos Közlönyben. 

A város új címere
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SMURD központ ava-
tás Szamosújváron

 Szerdán május 
4-én, délelőtt, ünnepi 
keretek között átadták a 
Kolozs-megyei Kataszt-
rófavédelmi Felügyelőség 
szamosújvári alegységét, 
ami a Plugarilor és Vic-
toriei utcák kereszteződé-
sénél található az egykori 
piac szélén. A szamosúj-
vári SMURD alegységet a 
városháza saját költségén 
építette.
 Az avatóünnepsé-
gen Drăgan Ovidiu pol-
gármester mellett részt 
vettek még Munteanu 
Irina Kolozs-megyei pre-
fektus, Sămărtean Iuliu 
megyei tanácsos, Moldo-
van Ion dandártábornok, 
a Kolozs-megyei Kataszt-

rófavédelmi Felügyelőség 
főfelügyelője, Măhălean 
Paul, alpolgármester, Băr-
bos Vlad city manager, a 
helyi tanácsosok és egyéb 
hivatalosságok.
 Az avatás egyházi 
szertartással kezdődött, 
melynek keretén belül Isip 
Paul ortodox és Hruban 
Alexandru görög – kato-
likus esperesek megáldot-
ták és felszentelték az épü-
letet.
 Az esemény első 
felszólalója, Moldovan 
Ion dandártábornok be-
szédében köszöntötte a 
hivatalosságakat és az 
egybegyűlteket, majd ki-
emelte a létesítmény fon-
tosságát.
 A második fel-
szólaló Drăgan Ovidiu 
polgármester volt, aki 
elmondta, hogy a léte-
sítmény felavatása a sza-
mosújvári közösség egyik 
legfontosabb terve volt, 
amely hozzájárul a város 
fejlődéséhez.
Munteanu Irina prefek-
tus beszédében elmondta 
megtisztelve érzi magát, 
hogy megjelenhetett az 
ünnepségen és láthat-
ja e terv megvalósítását, 

amely a decentralizálás si-
kerét bizonyítja.
 A beszédek után 
a meghívottak készítettek 
egy csoportképet, majd 
pedig zárásként bejárták 
az épületet.
 A 3.155.166 lejből 
felépített 716 négyzetmé-
teres épület három szint-
ből áll: földszint, ahol két 
garázs található, emelet és 
tetőtér. Továbbá az emele-
ten és tetőtéren található-
ak az irodák, hálószobák, 
mellékhelyiségek és egyéb 
szükséges termek, melyek 
a működéshez elengedhe-
tetlenek.
 A központnak 
egyelőre csak egy jól fel-
szerelt mentőkocsija van, 
de hamarosan egy tűzol-
tókocsit is beszereznek. 
A létesítmény létjogosult-
ságát mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a tény, 
hogy a polgármesteri hi-
vatal közlése szerint 434 
esetben kellett bevetni a 
dési egységet Szamosújvá-
ron. Emellett az önkéntes 
tűzoltó alakulatot 84 al-
kalommal riasztották és a 
mentőszolgálat segítségét 
pedig 5700 alkalommal 
kérték.
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Két koncerten is 
fellépett Szamosúj-
váron Pintér Béla

           Május 17-én kedden 
kétszer is fellépett Szamo

sújváron Pintér Béla ke-
resztény énekes-zene-
szerző. 14:00 órától a 
Kemény Zsigmond Elmé-
leti Líceum tornatermé-
ben, 19:00 órától a kérői 
református templomban 
adott elő, ahova nagy-
számban jelentkeztek 

az érdeklődök,  A nyír-
egyházi születésű énekes 
Charlotte, Tifani, Ábel és 
Abigél apja.
            Pintér Béla 28 éve 
van a pályán, felekezet-
től függetlenül fellép ke-
resztény rendezvényeken. 
Pályafutása alatt tizenhat 
önálló albuma, tizenhá-
rom albumot a gyerekei-
vel adott ki közösen Pintér 
Béla és a Csemeték néven. 
Egy válogatásalbumban is 
közreműködött 2000-ben. 
Az album Ez igen (Keresz-
tény könnyűzenei váloga-
tás. – Budapest: Kérügma) 
címen jelent meg.
 A koncert szerve-
zője a Kérői Református 
Egyházközség volt.

Pintér Béla / fotó: Riti József Attila

Riti József Attila

Győzelemmel zárta 
a szezont az Atletic 

Olimpia

 A női Liga 2, má-
sodik csoportjában érde-
kelt Szamosújvári Atletic 
Olimpia hazai pályán fe-
lyezte be a bajnokságot- 
Utolsó mérkőzésén a Liga 
1-be feljutott Carmen Bu-
karest 1937-et fogadta és 

1-0 arányú győzelmet ara-
tott. A mérkőzés egyetlen 
gólját Manciu Andrada 
lőtte, a 79. percben.
 A tabellán elfog-
lalt hely ellenére a mérkő-
zést végig a szamosújvári 
lányok irányították.
 A lányok  végig 
harciasak voltak, majd 
a 79. percben Manciu 
Andrada egyéni akciója 
következtében betaláltak 
és a papírforma ellenére 

1-0-ra megnyerték a mér-
kőzést.

A tabella állása:

1.Kv. U Olimpia II 34p
2. Carmen 31 p
3. Dream Team 21 p
4. Academia de Fotbal şi Te-
nis Măgura 20 p
5. CS United Bihor 15
6.Atletic Olimpia 15 p
7. Atletic Drobeta 13
8.Kv. Olimpic Star 13p
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Toma Mária

Kónya Zoltán
 Konya Zoltán 
1921. november 19 – én 
született a Fehér megyei 
Székelykocsárdon, Kónya 
József, vasutas és Rozá-
lia református szülők első 
gyermekeként.
 Elemi iskoláit 
szülőfalujában kezdte és 
Nagyenyeden folytatta a 
Bethlen Gábor református 
fiú kollégiumban. A kiváló 
tanárok, a reformatus ér-
tékrend, a kollégium han-
gulata, presztízse megha-
tározó szerepet játszott a 
serdülő fiú életeben. Egy 
életre szóló tartást és élet-
szemléletet adott.
 A nehéz és körül-
ményes történelmi esemé-
nyek során Kolozsváron az 

Apáczai Csere János refor-
mátus fiú elméleti líceum-
ban érettségizik 1941 júni-
usában (az Apáczai Csere 
János baráti társaság tagja 
volt).
 1941 őszén be-
iratkozik a Ferenc József 
Tudományegyetem köz-
gazdasági –jogi karára.  Az 
egyre közelgő háború elől 
Budapestre menekült, ahol 
színházi statisztaként tart-
ja fenn magát. Rengeteg 
előadáson vesz részt, innen 
adódik a színház és a ver-
sek iránti szeretete.
 Kolozsvárra való 
visszatérése után befejezi 
tanulmányait, majd 1945-
ben megkapja közgaz-
dasági diplomáját, amit 
még dr Miskolczy Dezső 
(rektor) és Rejthy Tivadar 
(dékán) írt alá.
 Az államvizsga 
után Szamosújvárra ke-
rül, ahol beilleszkedik, 
megszereti a várost és 
annak hangulatát. 1948. 
november 1-től az isko-
la megszűnéséig (1954 
dec) a Szamosújvári Ke-
reskedelmi Iskola tanára. 
Itt ismeri meg az eleven, 
sziporkázó eszű, gyönyö-
rűen szavaló Kovrig Ste-

fániát (későbbi feleségét) 
akinek tanára és osztály-
főnöke volt.
 1955-ben beír-
hatóik a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem ma-
tematika-fizika levelezői  
karára, ahol 1959-ben 
államvizsgáik, megkapja 
második diplomáját ma-
tek-fizika szakon.
 1959-től nyugdí-
jazásáig a szamosújvári 
2 számú általános iskola, 
majd a Petru Maior lí-
ceum tanára és aligazga-
tója volt
 A szamosújvári 
tanári közösség megha-
tározó személyisége volt, 
aki mind tanár, osztályfő-
nok vagy aligazgató sok 
generáció útját egyenget-
te. A tanárság hivatása 
volt nem mestersége, úgy 
tanított, hogy aki mérnök 
akart lenni, abból mérnö-
köt nevelt, aki filológus 
akart lenni az filológus 
lett és aki könyvelő akart 
lenni abból könyvelőt fa-
ragott, de ami a legfonto-
sabb, hogy mindenkiből 
embert faragott. Munkája 
alatt diákjaiba véste azo-
kat az elveket melyek ma 
is érvényesek: 

Konya Zoltán 
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„annyit használj ameny-
nyire szükséged van, ne 
többet” és „a cselekede-
teid kihatással vannak a 
környezetedre”. Továbbá 
példamutatásával és ma-
gatartásával is tanított, 
megtanította diákjainak 
azt, hogy milyen kell le-
gyen egy igazi ember. 
Szerető és féltő családapa 
volt. Imádta feleségét és 
ezt mi gyerekei
és környezete akkor fog-
tuk fel amikor egy súlyos 
műtét után ápolni kellett 
édesanyámat. A család, a 
gyerekei, az unokái voltak 
mindig a legfontosabbak.
 Szeretett kertész-
kedni, olvasni, meditálni, 
verseket olvasni és sza-
valni. Nyugdíjas korában 
minden vasárnap elment 
az istentiszteletre. Ami-
kor nem tudott elmenni 
akkor a rádióban hallgatta 
és kijegyzetelte a prédiká-
ciót. Tele füzetek vannak 
a jegyzeteivel.
 Egy pár mondat-
ban próbáltam ecsetelni 
nem is annyira a tanárt, 
mert a fiatal generációnak 
nem mond semmit, ha-
nem inkább Kónya Zol-
tánt az EMBERT.

Fodor Emőke
Riti József Attila

Iskolai tevékenységek és 
versenyek

 Debreczeni Or-
solya Katalin és Hajdu 
Enikő angoltanárok által, 
a Kemény Zsigmond El-
méleti Líceumban elin-
dított English Language 
Corner projektünk kereté-
ben a 6A osztályos tanu-
lók lengyelországi társa-
ikkal leveleztek, Meeten 
beszélgettek velük, közös 
tevékenységekben ismer-
kedtek. Zárómozzanat-
ként és meglepetésképpen 
rövid videókat kaptak tő-
lük, amelyben bemutatják 
városukat, Legnicat, és is-
kolájukat. 
 Az elmúlt he-
tekben szervezte Tasná-
di Norbert tornatanár és 
Vass Tibor angoltanár is-
kolánk középiskolás fut-
ballbajnokságát, melynek 
győztese a két 10. osztály 
válogatott csapata volt. A 
döntőt a 11A ellen vívták, 
a végeredmény 3-1 volt a 
tizedikések javára. A ta-
lálkozó góljait Juhos Mar-
ci, Virág-Szikszai Róbert, 

illetve Máthé Arnold sze-
rezték. A bajnokságot tá-
mogatta a Kemény Zsig-
mond Elméleti Líceum 
szülői bizottsága.
 Május 9-én isko-
lánk 6A osztályos diákjai, 
Bándi Gyöngyi földrajz- 
és Riti József Attila tör-
ténelem – földrajz szakos 
tanárok irányítása alatt, 
Európa Napja alkalmával 
bemutatták az Európai 
Unió tagállamainak kul-
túráját, konyháját, föld-
rajzát és történelmét.
 Május 24-én a 
negyedikes tanító nénik 
(Felszegi Melinda, Vigh 
Emese és Székely Lin-
da) csapatépítő napot 
tartottak a szamosújvári 
és a válaszúti gyerekek 
számára. Az ismerkedő 
játékok után együtt meg-
látogatták városunk emb-
lematikus épületeit, majd 
közösen játszottak, al-
kottak. Köszönet a Téka 
Alapítványnak, amely 
anyagilag támogatta a 
nagyszerű napot!
 Butuza Zsófia har-
madikos diákunk ismét 
országos szavalóverseny 
döntőjén volt, amelyen 
dicsérettel díjazták.



II. (új) évfolyam                                           11. szám/2022 május

Szamosújvári Közlöny                                                             23

 Május 14-én zaj-
lott a Szilágy megyei 
Varsolcon a 22. Kányádi 
Sándor szavalóverseny 
országos döntője, ahol 
100 gyerek versenyzett 
három kategóriában: elő-
készítő- első osztály, má-
sodik-harmadik osztály, 
illetve negyedik osztály. 
A rendezvény könyvbe-
mutatóval kezdődött, a 
zsűri döntését várva nép-
táncoktatás és kézműves 
foglalkozás zajlott. 
 “Szól a rege ősi 
módra...” volt a mottója 
a 12. Országos Regemon-
dó Vetélkedőnek, melyre 
16 megyéből 23 gyerek 
érkezett, tarsolyában sok 
szép regével, mondával. 
A marosvásárhelyi Ari-
el bábszínházban, május 
7-én megrendezett döntőn 
megyénket Butuza Zsófia 
harmadikos diákunk kép-
viselte. Bálványosvár 
mondájának előadásával 
az első dicséretet érde-
melte. 

Orbán Eszter 
Anyák napja
Süt a nap, a virágok zöldöl-
nek,
Mind örülnek. 
Ma van a nagy nap, mind 
énekelnek,
Anyák napját ünnepelnek. 

Gyerekek adnak:
Szeretetet, hálát,
Boldogságot. 

Cserébe nem akarnak mást
Csakis az anyukát. 
Összeteszem két kis kezem,
S hálát adok Istenemnek.

Köszönöm Istenem az 
anyukámat
És az apukámat,
Áld meg kérlek családomat.

Gyerekrajzok
IV. osztály

I. osztály Előkészítő osztály
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