
II. (új) évfolyam                   13-14. szám/2022 július-augusztus

Katona Annamária
Úgy érezzük, van-
nak még csodák 3

 A szamosújvári 
Sünike Óvoda csodáról 
számolt be tavaly szep-
temberben óvodakezdés-
kor: sikerült megvalósíta-
ni pár dolgot, ami az 

óvodánk arculatát szépí-
tette és működését kön�-
nyítette: tantermeinkben 
tiszta, meszelt falakkal 
vártuk a gyerekeket, si-
került az étel szállítását 
intézni, mosogatógéppel 
felszerelni a konyhát, mo-
sógéppel a mosodát stb.

Szamosújvári Közlöny                                              1

Az udvar újítás előtt és után

Juhos Izabella

Öreglélek

Égen járó déli nevetés,
Fényes éji napsütés,
Szélben ringó kesergés,
Hideg magányos szenve-
dés,

Hulló hóban kristályok,
Néma dalban sikolyok,
Nóta szobán igazságok,
Életedben csak szabá-
lyok,

Benned tomboló értetlen-
ség,
Mindre azt mondod sem-
miség,
Feketéllik fölötted az ég 
És hazug ajkadon a ne-
vetés!
Olvassa kultúra rovatun-

kat online is:
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Mindezeknek nagyon 
megörvendtünk és hasz-
nát is vettük az új tanév-
ben. A másik csoda, amit 
évek óta kezdeményez-
tünk, ezen a tavaszon 
vált valóra. Óvodánk egy 
normál és eg� napközis 
csoporttal működött. Jó 
pár éve annak, hogy egy-
re több szülő a napközis 
csoportba szeretné íratni 
gyerekét. Ezért, óvodánk 
többször, szülői aláírások-
kal jelezte a tanfelüg�elő-
ség felé is, hogy két nap-
közis csoportot szeretne. 
És amint fentebb említet-
tem, idén került sor a cso-
dára. Jóváhag�tak még 
eg� napközis csoport, 
aminek mindenki örül.
 Tudtára adjuk a vi-
lágnak azt is, hogy ugyan-
csak ősszel, eg� kerekasz-
tal beszélgetés mellett a 
szamosújvári RMDSZ el-
nökasszon�ával, tanácso-
saival arról értekeztünk, 
hogy az udvar szépítésébe 

kezdünk. Hosszú folya-
mat egy óvoda udvarát 
vonzóvá tenni, úgy a gye-
rekek, mint a szülők szá-
mára, főleg úg�, hog� az 
évek során csak egy-két 
játékszer lett felszerelve. 
A munkáltokat a helyi 
polgármesteri hivatal fi-
nanszírozta és a helyi Vá-
rosgazdálkodási Vállalat 
(ADP) munkási végezték 
el, Rotar Izabella Krisz-
tina igazgató felügyelete 
alatt.
 A munkálat úgy 
kezdődött, hog� a szom-
szédos falat a polgár-
mesteri hivatal munkásai 
restaurálták, vakolták és 
festették, utólag csatorna 
is került a fedél alá. Ter-
mészetesen a tulajdonos-
sal való egyeztetés során. 
Közben az udvar nag� ré-
szét, sikerült térkövezni. 
A gumiszőn�egünk is már 
szépen díszíti hajlékun-
kat. Annak ellenére, hogy 
a munkálatok elhúzód-

tak, most már csodaszép 
látvány fogad minket az 
utcáról. Sok munka vár 
ránk az elkövetkezendő 
periódusban is, az udvar 
hátsó részét is szeretnénk 
szebbé varázsolni.
 Ezekért a megva-
lósított álmokért köszö-
nettel és hálával tartozunk 
a hel�i RMDSZ elnökasz-
szonyának, Rotar Izabella 
Krisztinának és a taná-
csosoknak (Balázs-Bécsi 
Katalin Enikőnek, Bihari 
Leventének és Molnár Ti-
bornak). Támogattak és 
közbenjártak azért, hog� 
ol�an körn�ezetet alakít-
sunk ki gyermekeinek, 
amellyel még szebbé va-
rázsolhatjuk a kis ovis éle-
tüket. A szamosújvári pol-
gármesteri hivatalnak is 
hálával tartozunk! Közös 
erővel, pozitív hozzáál-
lással és kellő határozott-
sággal, lépésről-lépésre 
születnek a csodák! 
(Cegei-tó, Riti József Attila)



II. (új) évfolyam                   13-14. szám/2022 július-augusztus

Szamosújvári Közlöny                                              3

Riti József Attila
Érettségi eredmé-

nyek Szamosújváron

 Július 1-én közzé- 
tették a végleges érettsé-
gi eredményeket és mint 
minden alkalommal a 
szamosújvári diákok jól 
teljesítettek. A jelentke-
ző diákok 81,57%-nak 
sikerült az érettségi, ami 
meghaladja a 75,2%-os 
országos, illetve megkö-
zelíti a 86,2%-os meg�ei 
eredményeket. Ezzel az 
eredménnyel a szamosúj-
vári Kemény Zsigmond 
Elméleti Líceum a me-
g�e 11 mag�ar tann�elvű 
iskolái közül a 6. hel�et 
foglalja el. Ugyanakkor 
a vidéki iskolák közül az 
első.
 A szamosújvári 
érettségizők jeg�eit ele-
mezve kiemelhetünk pár 
fontos elemet:
• két 10-es magyarból
• két 10-es biológiából
• egy 10-es matematiká-

ból
• 100%-os siker mate-

matikából, fizikából, 
kémiából, biológiából, 
informatikából, történe-
lemből, logikából

Riti József Attila

Megteltek a Kemény 
Zsigmond Elméleti 
Líceum által meg-
hirdetett helyek

 Július 14-én dé-
lelőtt kifüggesztették a 
számítógépes elosztás 
eredményeit. Kolozs me-
g�ében összesen 3720 
diák felvételizett középis-
kolába, ezek közül 3309-
en be is jutottak.
 A számítógépes 
elosztás következtében a 
Kemény Zsigmond Elmé-
leti Líceumban úgy a ter-
mészettudományok- mint 
a filológia osztál�okban 
megteltek a meghirdetett 
helyek.

 A diákok Mező-
ség különböző iskoláiból 
(Szamosújvár, Szék, Búza, 
Magyardécse, Bálványos-
váralja, Bethlen) érkez-
nek. A vidékiek egy része 
ingázik majd, a többiek 
pedig a Téka Alapítvány 
által működtetett szór-
ványkollégium bentlakói 
lesznek.
 A jelentkező diá-
kok, július 15. és 20. kö-
zött szüleik kíséretében 
megjelentek a Kemény 
Zsigmond Elméleti Lí-
ceum titkárságán és el-
foglalták helyeiket. 
 Désen, Az Andrei 
Mureșanu Főgimnázium-
ban is indul magyar osz-
tály, ugyanis az elosztás 
következtében itt is meg-
lett a szükséges diáklét-
szám.
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Fodor Nóra
II. Gólyatábor

 A Téka Alapít-
vány kezdeményezésére 
és anyagi támogatásával 
idén is rendezésre került 
a gólyatábor a kilencedi-
keseknek, hogy jobban 
megismerjék egymást 
tanévkezdés előtt. Ig� a 
július 11 és 14 közötti időt 
eg�ütt tölthették a Téka 
Szórványkollégiumban. 
Első nap csapatépítő já-
tékokkal kezdtük a tábort, 
amiket Rariga Imola, Pa-
róczi Ákos és Faragó Edit 
tartottak. Mindenki nevét 
megismertük majd csapa-
tokra osztva feladatokat 
oldottunk. Országot ké-
szítettünk, kérdéseket tet-
tünk fel egymásnak. Ebéd 
és pihenés után lesétál-

tunk a kézműves házhoz, 
ahol ag�agozni, tűzzo-
máncozni és drótékszere-
ket lehetett készíteni Egri 
Hajnallal, Szabó Annával 
és Molnár Erikával. Miu-
tán mindenki befejezte az 
alkotásait, visszatértünk a 
Tékához. Vacsora és pihe-
nés után, a moziba men-
tünk, ahol a Toxikoma 
című filmet néztük meg.
 Másnap ellátogat-
tunk az Adrenalin Parkba, 
ahol minden pályán vé-
gigmentünk és a többség 
kedvence a 12-es volt, 
ahol csak csúszni kellett. 
Vissza érve a Tékába a 
pedagógusok egy kvízzel 
készültek. A kvízben több 
fajta kategóriájú kérdés 
volt, mint például emoji 
felismerés, általános té-

mák, zenefelismerés, egy 
kör, amiben minden vá-
lasz kapcsolatban volt és 
bónusz pontokat is lehe-
tett szerezni a végén. 
 Utolsó nap, szer-
dán délelőtt elsétáltunk 
az iskolához, ahol meg-
ismerkedtünk az osztály-
főnökökkel Papp G�örg� 
Attilával és Riti József 
Attilával és az igazgató-
nővel Kulcsár Melindá-
val, majd a diáktanács 
vezetésével, újabb csapa-
tépítő játékokat játszot-
tunk. Számháborúztunk, 
mesebeli szereplőkkel, 
ruhaláncot készítettünk, 
majd versenyeztünk a ci-
pőinkért. Délután bingóz-
tunk, csak tulajdonságok 
mellé egy személy nevét 
kellett írni, 15 lejből ké-
szítettünk 3 személ�nek 
vacsorát, és elmondtuk 
egymásról mi tetszett 
másban a legjobban, mi-
közben eg� pókhálót for-
máltunk. Este Dj Szabee 
tartott egy tábor záró bu-
lit.
 Örülünk, hogy 
részesei lehettünk a 
gólyatábornak, izgatottan 
várjuk a Kemén� közép-
iskolás éveket.

Gólyatábor / fotó: Téka Alapítvány



II. (új) évfolyam                   13-14. szám/2022 július-augusztus

Szamosújvári Közlöny                                              5

 Fodor Emőke
 
XIV. Kézműves tábor

 Június utolsó he-
tében rendezték a szamo-
sújvári Téka Alapítvány-
nál a sokak által kedvelt 
kézműves tábort. A Téka 
Alapítvány tavasszal hir-
deti meg a táborokat, pár 
nap alatt beteltek a kéz-
műves tábor hel�ei is. 
 A táborozók egy 
része a Téka Szórvány-
kollégiumban lakott, 
számukra egész napos 
programot biztosítottak, 
a szamosújváriak délután 
17 órakor hazamentek. 
A nap nagy részét a kéz-
műves műhel�ekben való 
alkotás foglalta le, min-
den nap két kézműves te-
vékenységen vettek részt 
a gyerekek. A csapatokat 
színes karkötőkkel jelöl-
ték, minden oktatónak 
volt egy „saját” csapata, 
mel�et elkísért a műhe-
lyeken kívüli tevékeny-
ségekre.  A csapatok a hét 
folyamán sorra járták a 
műhel�eket, ahol Szabó 
Annamária vezetésével 
hajóárbócot bogoztak, 

majd Márkosi Katinka 
vezetésével festési tech-
nikák segítségével alkot-
tak. Vigh Emese műhel�e 
népszerű volt, a similab-
da érdekes játékszernek 
bizonyult. Katona Anna-
mária irányításával népi 
gyermekjátékokat játszot-
tak, majd Faragó Edit a 
bútorfestés rejtelmeibe 
vezette be a gyerekeket. 
Felszegi Melinda varrási 
technikákkal malom játé-
kot készített, Molnár Eri-
ka g�öng�emberkék fűzé-
si technikáját tanította. 
Rariga Imola műhel�ében 
papírcsíktekeréssel man-
dala készült, Butuza Ka-
talin agyagból tálikót és 
állatokat formázott. Fodor 
Emőke tulipánt nemezelt. 
A délutáni pihenő után 
minden nap népdaloktatá-
sok vettek részt a táboro-
zók, melyet Katona Anna 
vezetett. Balla Péter, Ju-
hos Bálint és Papp Dávid 
-fiatal zenészek biztosí-
tották a zenekari kíséretet 
hozzá. 
 A délutáni te-
vékenységek is nagyon 
színesek voltak. Hétfőn 
moziban néztük meg egy 
mesefilmet, kedden a ko-

lozsvári Mókázó koncer-
tezett számunkra. Szerdán 
vásárolni voltunk, ami az 
első táborosoknak nag� 
élmén�, főleg ha eddig 
soha nem volt zsebpénze. 
Csütörtökön nag� lázban 
égett a tábor, kezdetét vet-
te a T -faktor (X faktor 
Téka változata). 21 bátor 
énekes küzdött a közön-
ségdíjért. Karaokéztak, 
népdalokat énekeltek, tár-
saik és az oktatók lelkes 
és bíztató tapsa mellett. 
Nagyon szoros küzdelem 
mellett Juhos Borbála és 
Salajan Antónia lettek a 
g�őztesek, de minden bá-
tor jelentkezőt csokival 
díjaztak. A T faktor előtt 
Katona Annamária és Ju-
hos Helga énekeltek és 
zumbáztak a gyerekekkel 
és gyerekeknek. 
 Pénteken a szü-
lőket népdalcsokorral 
fogadtuk, a kiállítást- a 
hőségre való tekintet-
tel-online formában való-
sítottuk meg. A gyerekek 
nag� örömmel fogadták 
a szülőket, akik büszkén 
csodálták meg a hét alko-
tásait. 
 Idei táborunk az 
NKA támogatta.  
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Fodor Emőke 

VI. román tábor

 Július második 
hetében zajlott a szamo-
sújvári Téka Alapítvány 
nag� népszerűségnek ör-
vendő román n�elvű tá-
bora. Hat évvel ezelőtt, 
saját gyerekeink román 
nyelvgyakorlása ihlette az 
első bejárós tábort, mel� 
nagyon hamar bent alvós 
lett. Idén pár óra alatt el-
fogytak a bentalvós he-
lyek.
 Idén már hat cso-
portba osztottuk a gyere-
keket, hiszen a megnö-
vekedett létszám miatt 
szükség volt erre. A legki-
sebbekkel Moldovan Iulia 
és két önkéntesünk

(Molnos Zita és Horváth 
Emőke) foglalkozott. Ők 
sok-sok kézműves fog-
lalkozás során sajátítottak 
el román szavakat. A 6-7 
évesek következő csapa-
tával Cornea Claudia óvó-
nő játszott, dalolt. Deac 
Aurora, Merkler Martina 
és Dobocan Anca csapata 
már nagyobb gyerekek-
ből állt, ők írás-olvasás 
feladatokat is beiktattak a 
kommunikáció, digitális 
feladatok, játékok, kézi-
munka mellé. Sabo Cipri-
an idén is a legnagyobb 
korosztályt koordinálta, a 
kamaszokét, akik számá-
ra ugyanolyan jó élmény 
maradt a tábor, mint ki-
sebb társaik számára. A 
csoportmunka, szóvadá-
szat, kreatív feladatok és 

csapatszellem- címsza-
vakban foglalható össze a 
hetük. 
 A román n�elvű 
foglalkozásokon túl szá-
mos kísérő programon 
vehettek részt a bentalvó 
gyerekek, melyet Rariga 
Imola és Fodor Emőke 
szervezett.  Hétfőn a he-
lyi moziban néztük meg 
az Encanto című filmet, 
majd vásárolni mentünk. 
Az első táborosok nag� 
élménye a vásárlás, mi-
vel sokan ilyenkor kap-
nak először zsebpénzt. 
Kedden délután a Téka 
Alapítvány munkatársai 
kézműves foglalkozást 
vezettek: a drótékszer ké-
szítést, agyagozást és bo-
gozást próbálhatták ki a 
táborozók. Vacsora után, 
ismét visszatértünk a Ke-
mény Zsigmond Elméleti 
Líceum tornatermébe, il-
letve focipályájára, ahol 
sporttevékenységeken 
vettünk részt. Segítsé-
günkre voltak a helyi 
sportegyesületek, akik 
pozitívan reagáltak kéré-
sünkre. . A fiúk a Viitorul 
focicsapattal közösen ját-
szott, nem egymás ellen, 
hanem vegyes csapatok

Gyerekek a román táborban/ fotó: Téka Alapítvány
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ban. A lányok a Queens 
Dancing mazsorettcsapat 
szeniorjainak produkció-
ját nézte meg, majd közö-
sen próbálták a pomponos 
táncot. Az idő rövidsége 
miatt szomorkodtak csu-
pán, de több g�erek te-
lefonszámot cserélt, 
reméljük jövőre ismét ta-
lálkoznak. 
 Szerdán végre vé-
get ért a kánikula- viszont 
a délutáni program is mó-
dosult. A városban terve-
zett kincskeresésből Eg� 
perc és nyersz! Kihívás 
lett. Hat csapatban vetél-
kedtek az ügyességi pró-
bákban, mind a hat csapat 
megérdemelte a finomsá-
got. Volt, aki ügyesebben 
építette a keksztornyot, 
vag� g�orsabban tűzte a 
spagettire a penne tésztát, 
akár a lufifújásban reme-
kelt, netán ügyesebben 
halászta ki a harisnyából 
a pénzérmét, de mindany-
nyian jól szórakoztak és 
ötleteket is kaptak, hog� 
unalmas vakációs napo-
kon mivel lehetne szóra-
kozni. 
 Csütörtökön a Ké-
rőben levő Tékarám lo-
vasudvarba látogattunk, 

ahol a lovakat csak meg-
csodáltuk. Nemes egysze-
rűséggel Parasztlonnak 
nevezett akadálypályán 
mérte össze tudását, erejét 
és gyorsaságát a két csa-
pat. Szlalom, bálaugrás, 
célbadobás, nyeregcipe-
lés, deszkán egyensúlyo-
zás-izgalmas kihívás volt 
végigcsinálni, de szur-
kolni is a csapattársak-
nak. Vacsora után táncta-
nulásra került sor. Lazar 
Razvan helyi táncoktató 
vezetésével. Country, bé-
csi keringő alaplépéseket 
tanított, de a tanulás na-
gyon bulisra sikeredett. S 
persze „rövid” is volt…
 A pénteki napot 
beárnyékolta az elválás 
szomorúsága a nagyob-
bak esetében, a kicsik iz-
galommal várták a szülők 
viszontlátását. A táborzá-
ráson a foglalkozásokat 
vezető pedagógusok pár 
szóban összefoglalták a 
szülők számára a hét ese-
ményeit és tanulságait. 
Jövőre visszavárjuk hű-
séges táborozóinkat, akik 
már márciusban fig�elik a 
táborajánlat megjelenését. 

Papp Dávid
Papp Botond
Ifjúsági tábor Válasz-

úton

 Július 3 és 9 kö-
zött tartották Válaszúton 
a XVI. Ifjúsági tábort. Az 
ország különféle pontja-
iról érkezett fiatalok eg� 
héten át a Kallós Alapít-
vány rendezvényein ve-
hettek részt. Volt néptán-
coktatás, népdaloktatás és 
hangszeroktatás is. Mező-
ségi és kalotaszegi tánco-
kat, népdalokat, muzsikát 
tanulhattak az idesereglett 
ifjak. Több mint százan. 
Ezenkívül minden este 
eg�-eg� előadással örven-
deztették meg a táborozó-
kat. Bepillantást nyerhet-
tek a széki népviseletbe, 
megismerhették a széki 
muzsikát.
 Minden este 
táncház zárta a napot.
 A szülőknek a 
szombat délután megren-
dezett gálaműsoron be-
mutatták mivel is gazda-
gították ismereteiket egy 
héten át.
 Reméljük jövőre 
is ott lehetünk.
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Fodor Emőke
XIV. Fazekas Tábor 

„ami a való s a csoda
közötti félúton van”
(Kányádi)
 „Élménybeszámo-
lót kellene írnom, mond-
ták, a szamosújvári Téka 
Alapítvány múlt heti fa-
zekastáboráról. Pár sor, 
egy-két benyomás. S én 
mégis órák óta gondolko-
zom, mit is írhatnék, mert 
nem lehet két sorban leír-
ni a csodát.
 Írhatnám, persze, 
hogy a tábor jó volt – mert 
nagyon jó volt. Írhatnám, 
hogy mennyi mindent ta-
nultam, anyagról, agyag-
ról, munkáról, koncentrá-
cióról, közösségről

Írhatnám, s talán elég is 
lenne, hiszen igaz, hogy 
a Téka tábora jó irányt ad 
idősnek, fiatalnak, keze 
alá munkát, elméjébe tu-
dást plántál az érdeklő-
dőnek… Írhatnám mind-
ezeket, s igaz is lenne, de 
– mégsem tudnám leírni a 
csodát.
 Mert a Téka faza-
kastáborának – s hiszem, 
hog� bármil�en közös-
ségi tevékenységének – 
csodája nem maga a kéz-
zelfogható, megtanulható, 
átadható tudás. A csoda 
az, hogy homlokegye-
nest különböző emberek 
hogyan kapnak keretet 
arra, hogy valóban együtt 
dolgozzanak. A csoda az, 
hog� a táborvezetők mi-
l�en g�engéd összefésü-

léssel hoznak létre percek 
alatt közösséget addig 
egymásnak ismeretlen 
emberekből. A csoda az, 
hogy a „régiek” milyen 
odaadással, csendes vagy 
hangos szóval, de mindig 
jóindulattal hogyan for-
dulnak az „újak” felé. A 
csoda az, hogy tizenhat 
szerteágazó vágyból, aka-
ratból, tudásból és tanul-
nivágyásból hogyan lesz 
a végére közösség.
Írhatnék sokat arról, hogy 
mit s hogyan tanultam a 
fazekalásról a Téka múlt 
heti táborában, bár az is 
hosszú lenne, mert gazdag 
az átadott tárgyi tudás. De 
nekem mégis leginkább a 
háttérben megbúvó, eljö-
vőkre kiható, fizikai va-
lónál megfoghatatlanabb 
s mégis megfogható jó 
az, ami leginkább meg-
maradt. Az, ami a valótól 
a csodáig vezet. Köszö-
nöm!” -foglalja össze Ta-
más Csilla élményeit. 
 Idén először vet-
tek részt újak a táborban, 
eddig az egész évben ok-
tatásra járók élvezték a 
tábor lehetőségét.
 A fordított sorrend 
is n�erőnek bizon�ult, aki

Fazekas tábor / fotó: Téka
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először jött táborba, az jö-
vőre a havi rendszeresség-
gel megrendezett képzésre 
is jön majd, véli Egri Haj-
nal táborszervező.
„Életem első fazekas tá-
borában vettem részt, még 
nem volt részem hasonló 
tábori élményben: alázat, 
tisztelet, szeretet, szer-
vezettség, odafig�elés és 
még sorolhatnám az em-
beri értékek skáláját. Újra 
g�erekként tölthettem el 
ezt a néhány napot, csak 
a „játékra” kellett fig�el-
nem. Alkottam, szórakoz-
tam, teljesen kikapcsolód-
tam! Hálásan köszönöm!” 

jelezte vissza a vásárhelyi 
Köllő Melinda Mária. 
Július 9-én érkeztek meg 
a résztvevők, s az első na-
pok nagy részében zajlott 
a „termelés”, a kerámia-
edények elkészítése. Szer-
da este már sikerült meg-
rakni az égetőkemencét és 
szabadidős programot is 
beiktattak a fáradt kézmű-
vesek számára. A szombat 
est táborzárásig zajlott a 
díszítés, mázazás, égetés. 
 „Életem első faze-
kastábora a szamosújvári 
Téka Alapítványnál. Na-
gyon nagy élmény volt, 
sokat tanultam. Köszönöm 

Egri Hajnal és Balázs-Bé-
csi Enikő a lehetőséget, az 
oktatást és a jó szabadidős 
programokat, a többieknek 
meg a társaságot, a jó han-
gulatot és a sok nevetést. 
A széki sósfürdő kihag�-
hatatlan a korongozásban 
elfáradt izmoknak”- írta 
Vargancsik Iringó.
 A táborzárás és 
értekelés a helyi Hayak 
kávézóban volt. Vasárnap 
reggel sok szép  munkával 
tértek haza a fazekasok. A 
tanfolyamot és a tábort is 
a Csoóri Sándor Alap és 
Hagyományok Háza tá-
mogatta. 

Riti József Attila
Legyél te is városz-

szépítő
 Legyél Te is vá-
rosszépítő néven hirdetett 
meg várostisztítási akciót 
a szamosújvári Honorabi-

lis Egyesület, melynek 
elnöke Rotar Izabella 
Krisztina, aki egyben az 
RMDSZ szamosújvári 
szervezetének elnöke és a 
Városgazdálkodási Válla-
lat (ADP) igazgatóasszo-

nya.
 Az eseményen, 
mel�re június 30-án ke-
rült sor részt vettek a helyi 
RMDSZ három tanácsosa 
(Balázs-Bécsi Enikő Ka-
talin, Bihari Levente és 
Molnár Tibor) is.
 A várostisztítási 
akció 18:00 órakor kez-
dődött és két órát tartott. 
Az önkéntesek az esemé-
nyen rendberakták az Av-
ram Iancu utcán lévő virá-
gágyásokat, új virágokat 
ültettek, majd átmentek a 
Salamon-templom előtti 
térre is.
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Kiss Lehel és családja / fotó: Kiss Lehel archívuma
Kiss Lehel
Búcsú Szamosújvártól

 Mostanában gyak-
ran eszembe jut Jákób 
pátriárka, aki életének 
egy adott pontján Isten 
gondviselését csodálva 
emlékezett vissza arra, 
hogy évekkel korábban 
csupán egy pálcával ment 
át a Jordánon. Amikor el-
indult visszafelé, már csa-
ládtagok, szolgák és érté-
kes jószágok nagy serege 
kísérte (I.Móz 32: 10). 
Hasonlóképen vagyok én 
is: egyedül érkeztem Sza-
mosújvárra, s most, hogy 
tizenöt esztendő telt el, 
mióta az itteni baptista 
gyülekezet lelkipásztorá-
nak meghívott, hattagú 

családként távozunk. Ez-
után a Bihar megyei Ér-
tarcsán és körzetében fo-
gunk szolgálni. 
 Emlékezetes ma-
rad számomra az az al-
kalom, amikor ideköltö-
zésem után nem sokkal 
– még feleség nélkül – el-
indultam kenyeret vásá-
rolni az eg�ik hétfő dé-
lelőtt. A közeli kisboltot 
zárva találtam, akárcsak 
a kissé távolabbit a szom-
szédos utcában. Elmen-
tem hát a főtér felé, de 
nem volt nyitva semmi. 
Csodálkoztam. Csüggedt 
sétálás közben a hajdani 
főgimnázium mellett már 
kezdtem olyan ételekre 
gondolni, amikhez nem 
szükséges a kenyér – ha 
netán végképp nem talál-

nék. Kérni ugyanis sen-
kitől nem akartam. Eg� 
taxis kérdezett rám, hogy 
hová megyek. Mikor el-
mondtam, csak mosoly-
gott. „Ma ünnep van, nin-
csenek nyitva a boltok!” 
– mondta. Mivel teljesen 
mag�ar közegben nőttem 
fel, teljesen fig�elmen 
kívül hagytam, hogy má-
soknak nem akkor van a 
pünkösdjük, mint nekünk. 
Visszafordulva szégyen-
keztem is magamban. A 
taxis utánam szólt, hogy 
tudja ő, hol az imaház, 
ahol lakom; még el kell, 
hogy menjen valahová, 
aztán megkeres, és legyek 
n�ugodt, hoz ő ken�eret. 
Alighogy hazaérkeztem, 
jött is a taxis eg� fél ke-
nyérrel. Neki elég lesz a 
másik fele – nyugtatott 
meg. És ami a leginkább 
megdöbbentett, az a ke-
nyeres zacskó ékes ma-
gyar felirata volt: „Min-
dennapi kenyerünk.” 
Könn� szökött a szemem-
be. Mélységes békesség, 
hála és bizonyosság áradt 
el bennem: megerősöd-
tem abban a tudatban, 
hogy Isten mindig betart-
ja ígéreteit – gondomat
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fogja viselni, és nem 
szenvedek majd hiányt 
semmiben, amire valóban 
szükségem lesz. 
 Még mindig ele-
ven bennem ez az emlék, 
és eg�re erősebb lelkem-
ben a békesség, a hála és 
a bizonyosság. Nemcsak, 
hogy mindig megvolt a 
mindennapi kenyerünk, 
hanem minden nap – a 
kihívásokat, próbákat is 
beleértve – áldásokat tar-
togatott számomra, szá-
munkra. Nemsokára lett 
feleségem is, aztán sorban 
megszületett négy gyer-
mekünk. Bárhová kerül-
jenek is az életben, nekik 
mindig Szamosújvár lesz 
a szülőföld, a hájrenik 
(örmén�ül), amel�ről 
minden reggel énekel-
tünk óvodába, iskolába 
menet az autóban. Isten 
gondoskodásának eszkö-
zei voltak az óvónénik 
(Fodor Emőke, Katona 
Annamária, Polgár Éva, 
Márkosi Katinka) a dadu-
sok (Erzsi és Kati dadus) 
és a tanítónénik (Fodor 
Emőke, Juhos Helga, 
Molnár Márta, Liszicsán 
Enikő, Biriș-Módi Erika). 
Hálásak vagyunk értük és 

nekik, hogy részt vállal-
tak gyermekeink nevelé-
sében. Hálásak vagyunk 
minden tanárért, minden 
g�ermekért, a szülőkért, 
akikkel kapcsolatunk le-
hetett. Hálásak vagyunk 
barátainkért. Szép emlé-
kekkel megyünk tovább, 
lelkiekben meggazda-
godva. Nehéz az elválás, 
ezért is kerüljük az érzé-
keny búcsúkat. 
 Jó volt itt élni. Jó 
volt látni a mag�ar közös-
ségbe helyezett sok-sok 
értéket, azok kibontako-
zását szellemi és szem-
mel látható dolgokban 
eg�aránt. Különösképpen 
hálás vagyok az alkalma-
kért, amikor lehetőséget 
kaptam a Jézus Krisztus-
ról szóló bizonyságtételre 
különböző rendezvén�e-
ken, istentiszteleteken és 
magánbeszélgetések so-
rán. Rendkívül hiányozni 
fog az örmén� székeseg�-
ház ablakunkból is látszó 
tornya, a nagy park, az 
imaház, a kis gyülekezet, 
amely családunkká lett. 
Köszönöm a g�ülekezet 
tagjainak türelmét, amely-
lyel elviselték gyarlósá-
gaimat; imáikat, melyek-

kel támogattak; a sok-sok 
közös élmén�t, amel�ek 
újra és újra rácsodálkoz-
tatnak az isteni kegyelem-
re. Hiszem, hog� Ő, aki 
arra bátorított, hogy „mi 
Atyánk”-ként szólítsuk 
meg az Istent, továbbra is 
velük marad, és gondju-
kat fogja viselni.   
 Isten áldása le-
gyen továbbra is Szamo-
sújvár lakóin! Imádsá-
gom, hogy ismerjék meg 
és kövessék minél többen 
Őt, akinek akaratából szü-
lettünk erre a földre; Aki 
úg� szeretett, hog� önma-
gát adta halálba értünk; 
Aki előtt eg� napon mind-
annyiunknak meg kell áll-
nunk számadásra! Hadd 
leg�en Ő a mi „minden-
napi kenyerünk!”

***
 A Szamosújvári 
Közlöny munkaközössége 
megköszöni Kiss Lehel 
baptista lelkipásztor sza-
mosújvári munkáját, oda-
adását, segítőkészségét és 
mindent amit a szamosúj-
vári baptista és magyar 
közösségért tett. Köszön-
jük, hogy továbbra is 
szerkesztőségünk értékes 
tagja lesz.
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Riti József Attila
Templomszentelés a 
Lozsárd völgyében

 Mezőség eg�ik 
legismertebb néprajzi tá-
jegysége Erdélynek és 
a Kárpát-medencének, 
sokan ismerik zenéjéről, 
táncáról, népviseletéről 
vagy akár dombos tája-
iról. Sokan ismerik Me-
zőséget, de vannak vi-
dékek ebben a régióban 
mel�ekről méltatlanul 
keveset tudnak az embe-
rek, még azok sem, akik a 
Mezőségen laknak. Il�en 
területek a Borsa–, ill. a 
Lozsárd-völg�e is. Jelen 
cikkünk a Lozsárd-völg� 
magyarságról szól, ponto-
sabban ennek a kis közös-
ségnek örömünnepéről. 

 Július 3-án, va-
sárnap, ünnepi keretek 
között, főtiszteletű Kató 
Béla, az Erdélyi Reformá-
tus Eg�házkerület püspö-
ke jelenlétében újraszen-
telték a felsőtöki, alsótöki 
és magyarszarvaskendi 
református templomokat, 
ug�anis a közelmúltban 
kicserélték a három temp-
lom tetőszerkezetét. Az 
ünnepi esemén� Felsőtök 
Árpád-kori református 
templomának szente-
lésével kezdődött, ahol 
nag�tiszteletű Bán�ai 
Csaba esperes és főtisz-
teletű Kató Béla püspök 
szolgálták az igét. Felső-
tökön alig 18 ember val-
lotta magát magyarnak a 
2011-es népszámláláson, 
azóta kétségkívül apadt 

még számuk, de a telepü-
lés maradék magyarja és 
az elszármazottak közül 
is néhányan jelenlétükkel 
megtisztelték az ünnepi 
alkalmat. 
 Az istentisztelet 
után a köszöntők követ-
keztek. Elsőként a beszol-
gáló lelkész, Faragó János 
désaknai lelkész szólalt 
fel és köszöntötte a jelen-
lévőket, majd beszélt az 
összefogás fontosságáról, 
ug�anis ennek köszönhe-
tő a templom megmentése 
is. A lelkész után a Felső-
tökről elszármazottak ne-
vében beszédet mondott 
Cseh János, őt követte az 
esperes köszöntője, vége-
zetül pedig Bálint Anna 
esztényi nyugdíjas sza-
valta el Petőfi Sándor – 
Jövendölés című versét. 
 Az ünnep máso-
dik állomása egy újabb 
árpád-kori műemléképü-
let, az alsótöki református 
templom volt. A XIV. szá-
zadban épült kis de taka-
ros templom közössége, 
már nagyobb, de továbbra 
is kis létszámról beszé-
lünk, 2011-ben 41-en val-
lották magukat magyar-
nak, ezeknek többsége 

Templomszentelés Magyarszarvaskenden /fotó: Kiss Gábor
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református. Zsúfoltságig 
meg is telt a kis templom, 
sőt még a templomkert-
ben is voltak hívek. 
 A forgatókön�v 
Alsótökön is ug�anaz 
volt, az igét ezúttal is a 
püspök és az esperes szol-
gálták, akik lószekérrel 
érkeztek Alsótökre, a ce-
gőtelki fúvószenekar kí-
séretében. 
 Az istentiszte-
let végén Faragó János 
köszöntötte az ünneplő 
gyülekezetet, majd pedig 
Szalontai Ildikó Válasz-
úton tanító magyar szakos 
tanárnő szavalta el Remé-
nyik Sándor Templom és 
iskola című versét. Vé-
gezetül a Lozsárdi-völg� 
egykori lelkipásztora, 
Fodor Örs beszédében be-
számolt az adományokról 
és a felújítás pénzügyi ve-
tületéről. 
 Az alsótöki temp-
lomszentelés után az ün-
neplő közösség átvonult 
a magyarszarvaskendi re-
formátus templomba, ahol 
többen is csatlakoztak a 
hel�iek közül. A község-
központban hivatalosan 
hatvannégyen magyarok, 
a valós szám sajnos jóval 

alacson�abb. Ezek közül 
10-15 református és 10 
katolikus. Az utóbbiak 
beszolgáló papja Küsmő-
di Attila, szamosújvári ró-
mai-katolikus plébános. 
 Az istentiszteleten 
itt is főtiszteletű Bán�ai 
Csaba és nag�tiszteletű 
Kató Béla hirdették az 
igét, akik Magyarszar-
vaskendre is lószekéren 
érkeztek a fúvószenekar 
kíséretében.
 Az egyházi mél-
tóságok szolgálatát köve-
tően Faragó János ezen a 
hel�en is köszöntötte az 
eg�beg�űlteket és meg-
hívottakat, mel�ek között 
ott voltak Küsmődi Attila 
plébános, a helybéli or-
todox pap, Balla Ferenc 
megyei tanácsos, ill. a 
Kallós Zoltán Alapítvány 
igazgatója, Balázs-Bécsi 
G�öng�i a Kallós Zoltán 
Alapítván� elnöke és Ju-
hos István szamosújvári 
vállalkozó (aki a munká-
latokat végezte) is. 
 A beszolgáló lel-
kész köszöntője után fel-
szólalt e sorok szerzője 
Riti József Attila, hel�-
történész és szamosújvá-
ri történelemtanár is, aki 

beszédében kiemelte a 
Szamosmenti Hátság és 
a Mezőség mag�arságá-
nak sorsát végigvezetve 
a hallgatóságot a térség 
véráztatta múltjában. 
Végkövetkeztetésként ki-
emelte, hogy a magyarság 
megmaradásának kulcsz-
szereplői az eg�ház és az 
iskola.
 Minhárom he-
lyen a templomszentelés 
zárómozzanata nemzeti 
imánk, a Himusz elének-
lése volt. 
 A vasárnapi örö-
münnep a szarvaskendi 
művelődési házban szer-
vezett ebéddel ért véget. 
 Végezetül meg-
említeném, hogy a három 
templom tetőszerkeze-
tének cseréje, nem való-
sulhatott volna meg az 
Erdélyi Református Egy-
házkerület hozzájárulása 
és Magyarország kormá-
nyának támogatása nél-
kül. 
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Székely Csaba
Nyári hangverseny 
Szamosújvárott bu-
dapesti meghívottal

    Követve a kolozsvári 
példát Szamosújváron is 
elindították a nyári kon-
certsorozatot. A hétvégén 
igazi    élményben része-
sültek a kisváros zeneked-
velői, akik szép számban 
voltak jelen a római-ka-
tolikus (Ferences) temp-
lomban szervezett nyári 
koncerten. Az est előadói 
ezúttal Molnár Árpád or-
gonaművész és a buda-
pesti, 15 esztendős De-
meter Anna csellóművész 
voltak. Az utóbbi fellépé-
se külön színfoltot jelen-
tett e rendkívüli zenei él-
ményben. A szamosújvári 
g�ökerekkel rendelkező 
tehetség már óvodás

korában megkedvelte a 
hangszert és 8 évesen 
elkezdett cselló órákra 
járni. Több versen�en 
vett részt és mindig ér-
demleges helyezést ért 
el. Nagyszámú budapes-
ti kulturális rendezvényt 
tisztelt meg, ahol sok el-
ismerést szerzett. Az idén 
sikeresen felvételizett a 
Szent István Zeneművé-
szeti Szakgimnáziumba. 
Édesapja szülővárosában 
első alkalommal lépett 
fel, a templomban helyet 
foglalt hallgatóság nagy 
tetszéssel fogadta remek 
játékát, a koncert végén 
pedig sok szeretettel és 
elismeréssel vették körül 
a fiatal előadóművészt. 
Mellette, fellépett még 
Molnár Árpád, aki a ta-
valyi év végén, a kará-
cson�i ünnepek küszöbén 

még szerepelt egy ugyan-
ott sorra    került egyéni 
hangverseny keretében.
Ezúttal az orgona mel-
lett, zongorán is megcsil-
logtatta zenei tehetségét, 
erén�eit. Máskülönben, őt 
jól ismerik a városban, hi-
szen évek óta irányítja és 
vezén�li az örmén�-kato-
likus székesegyház és a 
római-katolikus templom 
kórusait.  
 A koncert műsor-
számait is: Akira Mija-
gawa: Jacke�, Camille Sa-
int-Saens: A hattyú, Frany 
Schubert: Ave Maria, 
Liszn�ai Szabó Gábor: 
Ősz, Reinhold Gliere: 12 
Album Leaves, no.1, Jo-
hann Sebastian Bach: Air 
és Tomaso Albinoni: Ada-
gio. 
       Molnár Árpád orgo-
naművész augusztus 15-
én fellép Erszébetvároson 
a hel�i örmén� templom 
búcsúján is, majd jelen-
létével megtiszteli az au-
gusztus második fellében 
sorra kerülő Armenopolis 
művészi fesztivált. Tehát, 
Szamosújváron folytató-
dik a nyári hangverseny-
sorozat.

Nyári hangverseny: Demeter Anna / fotó: Molnár Tibor
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Nagy Márton és legújabb díja 
/ fotó: Nagy Márton archí-

vuma

Nagy Márton: „már 
negyedikes koromban 
megjött a kedvem a 

filmkészítéshez”

 A történelem so-
rán számos olyan ember 
született és élt Szamosúj-
váron, aki sokat tett a ma-
g�ar kutúra fejlődésért. 
Jelenleg sincs hián� il�en 
emberekből, ezeket a be-
futott vag� fiatal feltörek-
vő művészeket próbáljuk 
bemutatni az olvasóknak.  
 Jelen interjúban 
Nag� Mártoné a fősze-
rep, aki eg�aránt operatőr, 
rendező, de színészként is 
kipróbbálta magát. Kéré-
semre pár sort is írt magá-
ról, ezt közöljük az interjú 
bevezetőjeként (RJA).

„Nagy Márton vagyok, 
a Kemény Zsigmond Lí-
ceum volt diákja, jelen-
leg Kolozsváron élek és 
idén végeztem a Sapien-
tia EMTE Filmtudomány 
mester szakán.” (Nagy 
Márton)

Hogyan lettél filmes?

 Negyedikes le-
hettem, mikor az RTL-
en a Csillagok Háborúja 
filmeket közvetítették, s 
annyira megtetszett, hogy 
nekem is megjött a ked-
vem a filmkészítéshez. 12 
éves koromba vehettem 
először kézbe kamerát, 
akkor még Szamosújvá-
ron filmezgettem a szom-
szédokkal, líceumi éveim 
alatt meg már folyamato-
san működtettem YouTu-
be-csatornát, amire rend-
szeresen posztolgattam is. 
2017-ben meg a Sapientia 
EMTE Film, Fotó, Média 
szakára felvételiztem, és 
be is jutottam. Nemrég 
ballagtam el, szintén a 
Sapientia Filmtudomány 
mesteri képzéséről.

Mivel is foglalkozol pon-

tosabban a szakmán be-
lül?
 Az egyetemi alap-
képzésen az operatőri 
szakirányt választottam, 
ami dióhéjban azt jelen-
ti, hogy az vagyok, aki 
a film vizuális világáért 
felel. Szeretem mikor ke-
zembe van a kamera, de 
ugyanakkor a világítás-
sal is bármikor foglalko-
zom, az is nagyon tetszik. 
Mesteri alatt rendezőként 
próbálkoztam, ez is volt 
a tervem, mivel a nap vé-
gén én filmeket szeretnék 
készíteni, mindegy, hogy 
épp mel�ik szerepkörbe 
(azok közül, amikhez ér-
tek).

A szakmából kik a példa-
képeid?

 Egy olyan rende-
ző, akit példaképemnek 
tartok az mondjuk Edgar 
Wright, akinek minden 
filmjét iszon�úan élvez-
hetőnek, és eg�ben na-
gyon komplexnek tartok, 
eg� közelebbi példa az 
meg Reisz Gábor, kinek a 
filmjeit személ� szerint a 
leges leg élvezhetőbb ma-
g�ar filmeknek tartok.
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A szakmán kívül? 
 Sokat gondolkod-
tam ezen a kérdésen, de 
arra jutottam, hogy ez 
egy annyira tág fogalom, 
hogy nincs olyan ember, 
akit meg tudnék nevezni, 
mivel a szakmán belüli 
példakép az életem egyik 
része, s életem másik ré-
szeire is valószínűleg 
meg tudnék nevezni pél-
daképeket, de úgy érzem, 
nincs egy “nagy” példa-
kép, vagy olyan valaki, 
akire alapoztam az életké-
pem.

Ki az a személy mely a 
legnagyobb befolyással 
volt rád, ki hagyta ben-
ned a legnagyobb nyo-
mot?
 Az ember, aki el-
sőként eszembe jut az a 
volt évfolyamtársam, Sós 
Timó, akivel mindenen is 
együtt dolgoztunk, s va-
lószínűleg eg�ikünk sem 
lenne szakmai szempont-
ból ott ahol jelenleg van, 
ha ez nem így lett volna.

Az idén nyáron ballagtál, 
ezért kérdem, hogy meny-
nyit adott hozzá az egye-
tem pályafutásod eddigi 

alakulásához?
 Szerintem min-
dent az eg�etemnek kö-
szönhetek, abból az érte-
lemből, hog� az eg�etem 
miatt kerültem fel Ko-
lozsvárra, az egyetem mi-
att ismerkedtem meg egy 
csomó olyan emberrel, 
akit ugyanannyira érdekel 
a film, mint engem, és az 
egyetem miatt voltak le-
hetőségeim, amikbe meg 
tudtam kapaszkodni és 
feljebb húzni magam.

Mennyi az önfejlesztő 
tanulás?
 Rengeteg. Sze-
rintem ezt másképp nem 
is lehet. Az eg�etemtől 
kapsz egy alapot, de az 
az alap semmit nem ér, 
ha az ember nem fejlesz-
ti ezt tovább. Mivel sokat 
filmezgettem eg�etem 
előtt is, értettem a kamera 
kezeléséhez, a vágáshoz 
stb. ami nagyon segített, 
mert ezt az ember terepen, 
gyakorlat által tudja csak 
megtanulni, nem órán.

Mihez kezdesz most így 
egyetem után?

Nagyon szeretnék Ko-

lozsváron maradni. A 
“nagy álom” persze egy 
saját nag�játékfilm, de ez 
egy olyan cél, amin mun-
ka mellett lehet dolgozni 
folyamatosan, pályázni 
stb. Jelenleg reklámszak-
mában gondolkodom itt, 
Kolozsváron.

Milyen filmjeid vannak 
eddig? 
 Eg� film, ami na-
g�on szívemhez nőtt mi-
közben dolgoztunk rajta 
az a Szabad Románia 
(2019), amit Timóval kö-
zösen készítettünk, mel� 
majd a 2020-as Filmtett-
feszt közönségdíját, és 
megosztott fődíját n�erte.
 Legfrissebb fil-
mem meg egy vígjáték, 
az Így Gyújtottam fel a 
Barátnőmet a Harmadik 
Randinkon c. Film. Ez 
jelenleg fesztivál köreit 
futja, nemrég egy nem-
zetközi vámpír film fesz-
tivál fődíját n�erte meg, 
s volt szerencsém ezen 
személyesen részt ven-
ni, pár nap múlva meg 
operatőrömmel, Makkai 
Márkkal Piatra Neamț-ra 
utazunk egy másik feszti-
válra, ahova a film beju-
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tott, és meghívottak va-
gyunk.
 Ez a két film az, 
ami szélesebb közön-
séghez eljutott, de ezek 
mellett meg számos vizs-
gafilm, vag� rövidfilm 
van, amit az évek során 
készítettünk.

Milyen egyéb alkotások-
hoz járultál hozzá tudá-
soddal vagy munkáddal? 
 F o l y a m a t o s a n 
besegítünk egymás mun-
kájába az egyetemen. Ál-
lamvizsga időszakba pl. 
Ol�an pár hónapos idő-
szakok vannak, amiben 
folyamatosan csak forga-
tásokon vag�unk, 1-2 nap 
szünettel köztük, jó eset-
ben. Mellette meg gyak-
ran készítek reklámfilmet, 

riportfilmet, lefilmezek 
eg� előadást, kampán�vi-
deókat készítek, röviden 
Freelance-kedek.
 Ezen kívül volt 
már szerencsém Nagyjá-
tékfilmeken is dolgozni, 
mint pl. A 2019-es Hasa-
dék c. Film, vagy a nem 
rég leforgott Elfogy a Le-
vegő, ami az első ol�an 
mozifilm volt, mel�nek a 
forgatásán majdnem vé-
gig jelen voltam, kamera 
asszisztens szerepében.

Milyen díjakat értél el 
egyénileg vagy csapat-
ban?
 Az eddigi pálya-
futásom két meghatározó 
díját kicsit fentebb meg-
említettem, ezen kívül 
egyik lekedvesebb em-

lékem az még XII-es ko-
romban egy licistáknak 
szóló filmversen� volt, 
melyet az amerikai nagy-
követség szervezett, és 
harmadik helyet értem el 
ezen.

Milyen filmes terveid 
vannak?
 Eg�előre foszlá-
nyok, képek, jelenetek 
vannak a fejemben, de 
ezek nem kötődnek sem-
mihez. Amíg az előző 
filmem fesztiváloztatása 
zajlik nem is törekszem 
túlságosan az új film öt-
letén, de persze mindig 
lejeg�zem az ötleteket, 
amik eszembe jutnak.

Köszönjük szépen és sok 
sikert továbbra is!

Szilágy Tóni a Parno 
Grasztban

 Szilágyi Tónit 
mindenki ismeri a vá-
rosból. A Szamosújvári 
Közlön�ben is megjelent 
már vele eg� interjú 2021 
szeptemberében. Tíz hó-
nap után egy újabb in-
terjút készítettünk vele, 
ug�anis a Parno Graszt 
zenekar tagja lett (RJA).

Hogyan kerültél a Parno 
Graszthoz?
 2017-ben ismer-
kedtem meg a Parno 
Graszttal eg� Budapesti 
studírozáson. Pál István 
„Szalonna” ajánlott be 
Oláh Józsefnek, aki mára 
már az egyik pótapám. A 
másik pedig Gábor Fe-
renc, akitől a hegedűmet 
kaptam és sok jó tanácsot. 
Azért adódott tovább a 

telefonszámom, mert na-
gyon édesen játszom az 
erdélyi roma zene ízeit. 
Erről 5 perc alatt meg�-
g�őződtek és el is dőlt, 
hog� nag�on is működik 
az eg�ütt zenélés. Köszö-
nöm azóta is Pál István 
„Szalonnának”, hogy el-
küldte a telefonszámom 
Oláh Józsinak. (kacagás). 
Szóval íg� történt ez az
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egész rövidre fogva.
Milyen egyéb, személyes 
terveid vannak?
 Hat már csak 
maga a Parno Graszt na-
gyon személyes számom-
ra, hiszen gádzsóként oda 
kell vágjak a hegedűre 
roma szívvel zeneileg, 
ami egyáltalán nem egy-
szerű. Emellett Ifj. Csoóri 
Sándor „Sündi”-vel, meg 
Bösze Tamás zenész tár-
sakkal alkotunk együtt az 
Üstökösök Kalitkája nevű 
projekt keretén belül. Stú-
diózunk eg�előre, de ez 
fúziós zene inkább a relax 
music (relaxációs zene) 
fele hajlik. Na de van 
benne ritmus is, ami ele-
venné, mozgékonnyá te-
szi a szinte mozdulatlan, 
nyugtató zenei hangula-
tokat. Az idei Csoóri Sán-
dor Fesztiválnak például 
mi alkottuk meg közösen 
a promo dalát (Üstökösök 
Kalitkája). Jelenleg épp 
készülök vételezni 2 dalt 
Jéger Dorott�ával, aki 
egy szuper énekes csaj, s 
az én másik lelki társam. 
De a Parno Graszt van 
az első hel�en, s én ezzel 
foglalkozom.

A tavaly nyáron készítet-
tünk veled egy interjút, 
mi minden történt veled 
az elmúlt egy évben?
 Az elmúlt 1 ev 
alatt sok minden történt. 
A járván�hel�zet legsö-
tétebb időszakában Sza-
mosújváron tanyáztam, 
reménykedve, hogy min-
den hel�rejön. Ami úg� 
is lett végül. Magánórákat 
tartottam főleg gitár és 
zongora oktatással foglal-
koztam. Szeptemberben 
lezártam a tanítási folya-
matot, mert édesanyám 
megbetegedett és elhunyt 
karácsonykor. Ez volt a 
karácsonyi ajándékunk 
nekem és testvéremnek 
az élettől. Ez van. Most 
nemrég nagybátyám ment 
el. Tavaly pedig a ked-
venc szamosújvári he-
gedűsömet is elkísértem 
utolsó útján, hangszerrel a 
kezemben, végig húztam 
a vonót és sirattam a he-
gedűt. Szomorú év volt 3 
halálesettel. De most visz-
szaköltöztem Budapestre, 
itt van a zene. A zene, ami 
gyógyít!
Mennyire befolyásolta, 
befolyásolja művészi kar-

riered a magánéleted?
 Szerintem, mint 
mindenkinek, valameny-
nyire az érzelmek hatá-
rozzák meg a döntéseket. 
Ami nem biztos, hogy jó 
dolog. De én, amit döntöt-
tem és vállaltam az min-
dig előre vitt, akkor is ha 
mások megsértődtek jog-
talanul. Ez az élet.
Mi az, amit változtatnál a 
jövődet illetően?
 Eg�előre minden 
nag�on szép es jó. Jól ala-
kulnak a dolgok minden 
féle szempontból. Ne-
kem a Parno Graszt nem 
a haknizenekarom, hanem 
ők a lelki társaim. Csalá-
dom széthullott teljesen, 
kivéve a testvéremet, aki 
mellettem van. Nekem 
sokat jelent, ha lelkileg 
nyugodt vagyok, mert ak-
kor tudom átadni maga-
mat a zenének. Oláh Józsi 
nagyon sok mindenben 
támogat engem. Főként 
lelkileg. Azt kívánom, 
hogy mindenkinek legyen 
egy ilyen ,,Családja”, 
legalább zeneileg, mint 
a Parno Graszt. Mi eg� 
nagy család vagyunk. Egy 
zenés család.
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Fodor Emőke
XIII. Országos Ma-
zsorettbajnokság

 A romániai Ma-
zsorettszövetség az UMF/
Madness és a Knights 
Cheerleaders sportklubok 
szervezésében került sor 
június elsején a  a XIII. 
Országos Mazsorettbaj-
nokságra Kolozsváron. A 
versenyt a „Horia Demi-
an” sportcsarnokban szer-
vezték. A járvány után az

elvártnál több csapat ver-
sen�ezett eg�mással.  12 
sportklub több mint ezer 
részvevője 77 csapatba 
szerveződve vett részt a 
versenyben-négy korcso-
portban és kilenc kategó-
riában mérték össze tánc-

tudásukat.
 A szamosújvári  
Queens Dancing csapat 
a helyi Invictus Sporte-
gyesület színeiben ver-
sen�zett, 140 lánn�al. 
9 számban léptek fel, a 

pompomos mazsorett ka-
tegóriában.
 Az eredmények 
nagyon jók lettek, Sabo 
Andrea edző nag� örömé-
re és megelégedésére:
Kicsik: egyik csoport I, 
másik III díj, 
Kadettek: II díj
Juniorok: III díj
Szeniorok: II. Díj
Solo junior : II díj
Solo szenior : II díj
Duo junior: I díj
Duo senior: II díj
 A szamosújvári 
Kemény Zsigmond Elmé-
leti Líceum 12 diáklán�a 
is ebben a csoportban tán-
col. Ők Horvátországban, 
Zadarban vesznek részt 
az Európa bajnokságon, 
szeptemberben.
 Városunk másik 
mazsorett csapata a fe-
hér-piros MCM Girls há-
rom bronzéremmel tért 
haza.

Queens Dancing /Fotó: Queens Dancing

Székely Csaba 
Már edzenek a sza-
mosújvári Atletic 
Olimpia lányai

 Habár még bőven 
van idő a női labdarúgó 

bajnokság rajtjáig, a II. 
ligában szereplő A Sza-
mosújvári Atletic Olimpia 
lányai már elkezdték a 
szokásos nyári felkészü-
lést. Iulia Mera edzőnő 
irányításával csak amo-
l�an rövid bemelegítést 

tartottak a sétatéri stadi-
on pál�áján, ahol azelőtt 
egy nappal kaszálták le 
a térdig érő füvet. Fon-
tos, hogy megteremtették 
a körülmén�eket az első 
edzéshez, ami ugyanak-
kor a vakáció utáni  ko-
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moly alapozás kezdetét 
jelenti.
 Az első tréningen 
a bővített keret 15 játé-
kosa volt jelen, ennek is 
közel fele az ug�ancsak a 
másodosztályban szerep-
lő U13 ificsapat tagja volt. 
Amint az együttes tréne-
re lapunknak elmondta 
több alapjátékos távozott 
a n�áron, eg�előre kettő 
biztos, éspedig a tavaly 
nyáron a Marosvásárhe-
lyi MSC alakulattól egy 

évre kölcsönvett két lab-
darúgó. Ők biztosan nem 
maradnak a szamosújvári 
gárdánál, a többiek hel�-
zete még tisztázatlan. Szó 
van több tapasztalt játékos 
leigazolásáról, de egye-
lőre nevekkel nem tu-
dott szolgálni az edzőnő, 
aki az elmúlt idényben, 
mint játékos is pályára 
lépett.  Általában a sok-
szoros országos bajnok, 
a kolozsvári U Olimpia 
Műeg�etem CFF segíti a 

szamosújvári lányokat, de 
ezen a nyáron még nem 
esett szó hasonló támoga-
tásról, mármint játékosok 
átadásáról.
 A mindennapi 
edzések mellett az elkö-
vetkező időszakban há-
rom barátságos mérkőzést 
játszik az Atletic Olimpia 
női eg�üttese. Az ellenfe-
leket még pontosan nem 
nevezte meg a csapat 
edzője.

Székely Csaba
Toborzó a szamosúj-

vári női csapatnál

 Az utóbbi idő-
ben Szamosújvárott egyre 
népszerűbb a női labda-
rúgás. Ha ezelőtt harminc 
esztendeje szó sem lehe-
tett női csapatról, jelen-
leg a II. ligában szereplő 
Atletic Olimpia együttes 
háza táján egyre nagyobb 
figyelmet szentelnek az 
utánpótlás nevelésére. A 
múlt napokban a sétatéri 
stadion pályáján toborzót 
szerveztek a 2008 – 2015 
között született kislányok 
számára. Az akció az U13 
és U15 csoportok bővíté-

sét szolgálta és nagy ér-
deklődést tanúsított a va-
kációzó diákok körében. 
Különösen az U13 alaku-
lat játékoskeretét segítet-
te elő a toborzó, hiszen 
ebben a korosztályban az 
országos ifjúsági ligában 
van képviselője a szamo-
sújvári klubnak. Megem-
lítjük, június közepén egy 
Piteştien tartott toborzón 
öt hasonló korú focistát 
jelöltek ki a válogatott bő-
vített keretébe, ami igazán 
nagy elismerést jelent a 
szamosújvári női labda-
rúgásnak. Ne feledjük, az 
Atletic Olimpia női szak-
osztálya csak három éve 
alakult meg és íme, már 

fel tud mutatni érdemle-
ges eredményt.
 Továbbá lapunk-
nak Iulia Mera edzőnő 
elmondta, szó van néhány 
tapasztalt játékos leigazo-
lásáról, de pontos névvel 
még nem tudott szolgál-
ni. Több mint valószínű 
az idei nyáron elmarad a 
hegyvidéki táborozás. A 
tavaly, például, a közeli 
Széken készültek a baj-
nokságra a szamosújvári 
lányok.
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Szongott Kristóf
Riti József Attila

Szongott Kristóf 
nyugdíjazása

 Szongott Kristóf 
neve jól ismert a szamo-
sújváriak (és nem csak) 
köreiben, nem kell külö-
nösebben bemutatnunk, 
de attól még mindig 
vannak ol�an történetek 
melyek nem ismertek a 
nag�közönség számára. 
Egy ilyen nyugdíjazásá-
nak története is.
 Szamosújvár leg-
nagyobb krónikása, aki 
eg�aránt volt bölcseleti 
doktor, főgimnáziumi ta-
nár, szerkesztő, történész, 
múzeumigazgató, író és 
armenológus. Marosbo-
gáton született 1843. már-
cius 21-én és 1907. január 

24-én halt meg Szamosúj-
váron, 64 évesen.
 Ta n u l m á n y a i t 
Szamosújváron kezdte, itt 
járta ki a népiskolát és az 
algimnáziumot, a közép-
iskolát pedig G�ulafehér-
váron végezte. Az érettsé-
git 1863-ban tette le jeles 
eredménnyel.
 1863-ban, húsz 
évesen, nem sokkal az 
érettségi vizsga után, a 
szamosújváriak meg-
választották tanárnak, a 
város által működtetett 
örmén� katolikus algim-
náziumba. Az algimná-
zium 1894-ben állami 
főgimnáziummá alakult, 
de Szongott Kristófot 
megtartották tanárnak. A 
főgimnáziumban egészen 
1904-ig tanított, amikor 
40 évi tanítás után n�uga-
lomba vonul

Nyugdíjba vonulása

 Amint fentebb 
említettük Szongott 1904-
ben, pontosabban 1904 
májusában, 40 évn�i ta-
nítás után nyugdíjba vo-
nult. Nyugdíjba vonulása 
1904 május 7-én lett hi-
vatalos amikor a vallás és 

közoktatásüg�i miniszté-
rium átirata megérkezett 
Szamosújvárra. Az átirat 
4200 korona (mai pénz-
ben kicsivel több mint 3,7 
millió forint, azaz 45 ezer 
lej körül) évi n�ugdíjat is 
előírt a város kiemelke-
dő alakjának, mel� mél-
tó megkoronázása volt 
hosszú pályafutásának. 
A Szamosújvári Közlön� 
(lapunk jógelődje), 1904. 
május 8-án megjelent 
lapszámában, nyugdíja-
zásával kapcsolatban, a 
következőképpen mél-
tatta Szongott Kristófot: 
„örömmel regisztráljuk e 
hírt, mert e kitüntetés egy 
ol� igaz férfiút ért, ki a 
mellett, hogy a tanügy te-
rén kötelességtudásában, 
lelkiismeretességében 
és pontosságban mindig 
előljárt időt tudott szakí-
tani magának arra is, hogy 
széles körű  tudása, -iro-
dalmi működése és lan-
kadatlan szorgalma által 
nevét az armenistika terén 
Európaszerte ismertté és 
megbecsülté teg�e.”[1]
[1] Szamosújvári Köz-
löny, II. évfolyam, 19. 
szám – 1904. május 8
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„Főgymnásiumi taná-
raink Szongott Kristóf-

nál”[2]
 A korabeli helyi 
sajtó, pontosabban a Sza-
mosújvári Közlön� ezzel 
a névvel közölt cikket ar-
ról, hog� a történészt ta-
nárkollégái nyugdíjazása 
alkalmával meglátogat-
ták.
 A minisztériumi 
átirat megjelenése után, 
május 12-én, a mag�ar 
királ�i állami főgimnázi-
um tantestülete, élükön 
dr. Mártonfi Lajos igaz-
gatóval meglátogatták 
Szongott Kristófot, hogy 
kellőképpen megünne-
peljek és méltósággal 
elbúcsúzzanak tőle. Az 
igazgató „szép szavakkal 
emlékezett meg a múlt-
ról, s különösen kiemelte 
tanártársának a tanügy te-
rén szerzett elévülhetetlen 
érdemeit. Szongott meg-
hatottan mondott köszö-
netet a megemlékezésért 
és hálatelten hivatkozott 
tanártársai támogatására, 
mell�el egész tanári mű-
ködése alatt találkozott s 
kérte őket, hog� tartsák 
meg továbbra is jó emlé-
kükben”[3]

 A főgimnáziu-
mi tanár nyugdíjazását 
eg� közös vacsorával 
is megünnepelték, amit 
1904. június 11-én szer-
veztek a Korona szálló 
dísztermében (a mostani 
művelődési ház nag�ter-
me). A vacsorán százan 
vettek részt (tanárok, di-
ákok, városi elöljárók) és 
méltatták Szongott pálya-
futását.

Nyugdíjas évei
 Szongott Kristóf-
nak nem adódtak hosszú 
nyugdíjas évek, ugyanis 
1907. január 24-én, 64 
évesen meghalt, de hát-
ralévő éveiben aktív sze-
replője volt a közéletnek, 
szerkesztette az Armeni-
át, dolgozott az örmén� 
múzeum megalapításán, 
illetve 1904. május 11-én 
elvállalta a Verzereskul 
szobor bizottságának a 
pénztárnoki-titkári állá-
sát. Az állást a korábban 
lemondott Esztegár Ger-
gel�től vette át. Ezen ál-
lásra a bizottsági tagok 
egyhangú szavazattal vá-
lasztották meg.
[2] Szamosújvári Közlöny, 
II. évfolyam, 20. szám – 
1904. május 15 [3] U.O.

Juhos Izabella

Veled repülés a zuhanás 

Tudok repülni!
Hallkan súgóm nyakadba.

Zuhanni,
Valahol a magasba...

Fentről esni szép lehet,
Elkapni néha egy felleget,

Kacagni, mikor közel jársz,
S néha az égen szállni 

vágysz.

De zuhansz 
És a mély tátongó óriás.

Elveszlesz,
S akkor eső a sírás.

Fénynek lenni éjszaka,
Csillagok közt táncolni,
Ha eln�el a sötét marka, 

Ne tudjam milyen érezni!

Nevetni,
Veled vag�ok önmagam.

Bízni,
Minden pillanatban!

Napnak varrni föl téged,
Beragyogni a hajnalt,

Holdnak hinni szépséged,
Megérinteni a halhatatlant!

Vajon a halál
Oly elérhetetlen, mint 

szeretni?
Ha igaz volnál...

Veled szállni, s zuhanni!...
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Ugron Zsolna: „Az 
Erdélyi mennyegzőt 
szerettem a legjob-

ban írni”

Kolozsváron született, ho-
gyan került Magyarország-
ra?
A szüleimmel költöztünk 
Budapestre, 1989-ben, ta-
vasszal. Még gyerek voltam.
Tehernek vagy ajándéknak 
tekinti származását?
Adottságnak. Igyekszem 
kötelességnek is tekinteni.
Hogyan tekintenek önökre 
arisztokratákra a mai em-
berek?
Nem tudom. Sokféle re-
akcióval találkozom, ami 
gyakran általánosítás felté-
telezésekből fakad.  Mi sem 
vagyunk egyformák, gondo-
lom attól is függ, hogy kire 
tekintenek és kik.
Milyen irányban és meny-
nyire változott az emberek 
hozzáállása az arisztokrá-
ciához? Mennyire fogadják 
el az emberek az arisztokrá-
ciát?
Azt hiszem ennek ezen a 
táján a világnak egyre keve-
sebb jelentősége van. Talán 
máshol is. Kicsit kirakatlát-
ványosság lett ez az egész, 
legalábbis az a része, ami 
előtérbe kerül. Az arisztok-
rácia zárt világa és tartóz-

kodása volt mindig érdekes, 
ez most a 21. században fur-
csán oldódik fel.
Milyen a modern arisztok-
rata? Mivel tölti idejét?
Nem tudom. Tényleg. Sze-
rintem nincs ilyen, hogy 
modern arisztokrata. Van 
Bánff� Farkas, Bethlen Klá-
ra, Ugron Zsolna. Azt tudom 
én mivel töltöm az időm és 
a rokonaim, barátaim. Dol-
gozunk, gyerekeket neve-
lünk, élünk – hétköznapokat 
és ünnepeket. Lehet, hogy 
időnként más szokásokkal. 
Hogyan kezdett el írni?
Újságíró voltam, a regé-
nyírás valójában szakács-
kön�vnek indult, véletlenül 
lett belőle regén�. Az pedig 
véletlenül nagyon sikeres 
lett, így folytathattam az 
írást.
Van-e kapcsolat arisztok-
rata származása és a regé-
nyek témája között?
Annyiban biztosan, hogy 
úg� nőttem fel, hog� sokat 
meséltek nekem, ol�an tör-
téneteket is, amelyeknek 
meghatározó történelmi vo-
natkozásai is voltak. Persze 
ez ugyanúgy elmondható 
lenne, ha éppen más családi 
sztorik között nőtem volna 
fel, talán akkor is az írás fele 
kan�arodtam volna előbb-
utóbb.
Mitől lettek annyira sikere-

sek a könyvei? A téma vagy 
az ön írói tehetsége miatt?
Erre leginkább a kiadóm 
szeretné tudni a választ. A 
receptet.
Az összes könyve közül me-
lyik a legkedvesebb önnek 
és miért?
Az Erdél�i men�egző. Azt 
szerettem leginkább írni.
Milyen tervei vannak? Mit 
szeretne megvalósítani?
Nagyon sok. Televíziós so-
rozat, új regén� (Közben 
megvalósult - Nincs egy 
férfi - Írások és firkák, Libri 
Kiadó, 2021) és még renge-
teg minden. Állandóan tele 
vagyok tervekkel.
Ön szerint mi a küldetése 
szórványban a közössé-
gi dolgozónak (legyen az 
arisztokrata, tanár, lelkész 
vagy egyéb)?
Talán nem a legszerencsé-
sebb, ha én Budapestről 
erről vélemén�t formálok. 
Nagyon tisztelem és nagyra 
tartom mindenki munkáját, 
aki vállalja, hogy segíti a 
szórván�ban élők megma-
radását és boldogulását. A 
gyerekeken múlik minden.

Részlet egy hoszabb inter-
júból ami az Iskolai Törté-
nelmi Magazin számára ké-
szült 2020 őszén. Az interjút 
Riti József Attila készítette. 
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Mozaik Munkatársakat 
keres a Téka Alapít-

vány
 A szórványkollé-
giumba keres délutáni pe-
dagógust (hétfő – csütör-
tök, 16:00-19:00) a Téka 
Alapítvány.
 Jelentkezni au-
gusztus 19-ig lehet 
a 0723575099 tele-
vonsz’mon, vagy a teka@
teka.ro email címen lehet.
 Az általános is-
kolásokhoz a Kallos Ala-
pítvány is keres délutáni 
pedagógust. Jelentkezni a  
0744800533 telefonszá-
mon, illetve a gyongyi@
kallos.org.ro email címen 
lehet.  A jelentkezés ha-
tárideje augusztus 20.

A kisherceg és a róka 
Juhos Izabella rajza


