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Fodor Emőke
XXV. Mezőségi 

Népzene és Nép-
táncfesztivál

 Ki az, aki ezelőtt 
25 évvel is itt volt? -kér-
dezte a bemondó szombat 
este a Téka Alapítvány 25. 
Mezőségi Fesztiválján. 
Sok kéz lendült a magasba, 
de sok mezőségi táncosra, 
zenészre már csak emlé-
kezünk. Negyed évszázad 
alatt nemcsak a fesztivál, 
hanem az életünk is átala-
kult. A járvány alatt, a 

pesszimistábbak azt gon-
dolták, hogy nem lehet 
majd újraindítani. De az 
optimistáknak lett igazuk, 
szombat este ismét tánco-
sokkal volt tele a Kemény 
Zsigmond Elméleti Lí-
ceum tornaterme.
 A rendezvény cél-
ja a mezőségi népi kultúra 
továbbéltetése, 25 év alatt 
számos gyűjtés helyszí-
ne volt, de sok barátság is 
köttetett. Míg induláskor 
főleg a tánc, zene és nép-
dal gyűjtése volt a fő cél, 
jelenleg a találkozási lehe-
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A vajdakamarási táncosok / fotó: Riti József Attila

Juhász Gyula

November
 
Nem is búcsúzott, elment 
szótalan,
Az ifjúságom, íme, oda-
van.
 
Nem is tudtam, hogy ő 
valaha volt,
Hisz mindig búról és 
gondról dalolt.
 
Nem is szerettem fanyar 
új borát,
Asszonytalan és pénzte-
len sorát.
 
Nem is sirattam el, csak 
csöndesen
Elbámulok az eltűnt 
éveken:
 
És ma sír, zúg, búg, zen-
dül az avar:
Holt ifjúságom most élni 
akar!
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tőség biztosítása hangsú-
lyosabb. Teret és lehető-
séget adunk a különböző 
falvakban élő népi érték-
hordozók számára, lehe-
tőséget biztosítunk arra, 
hogy mind  a színpadon, 
mind a közönséggel való 
közvetlen kapcsolat ál-
tal bemutassák és átadják 
tudásuk tartalmát, annak 
szellemiségét és érzelmi 
jelentőségét. A résztvevő 
fiatalok számára élő és al-
kotó valóságként mutassuk 
be azt, amit táncházakban, 
táncpróbákon elsajátíta-
nak.
 Pénteken Prücs-
kök játszóházzal kezdődött 
a rendezvény, ahol sok 
kisgyerek tapasztalhatta 
meg az élőzenés táncolás 
szépségét. Este a Heve-
der együttes koncertezett 
a Kemény Zsigmond El-
méleti Líceum aulájában. 
Koncertjük címe: Eresz-

szed, hogy menjen, főleg 
erdélyi táncrendeket ze-
néltek. Ez után a vajda-
kamarási hagyományőrző 
néptánccsoport mutatko-
zott be. Az estet táncház 
zárta, amelyben a palatkai 
zenészek, a Heveder és az 
Ördöngös zenekar húzta a 
talpalávalót. Szombaton 
Both József tánctanításá-
val kezdődtek a progra-
mok. Az esti táncházban 
bemutatkoztak a követke-
ző települések adatközlői: 
Feketelak, Melegföldvár, 
Búza, Ördöngösfüzes, Bál-
ványoscsaba, Kötke, Csa-
baújfalu, Magyarszovát, 
Visa, Szék, Magyarfráta, 
Berkenyes, Mezőpanit, 
Mezőbergenye, Ormány és 
Zselyk. Énekeltek: Dezső 
Balázsné Kádár Erzsébet 
Magyarszovátról illetve a 
buzai asszonyok: Eke Má-
ria, Takács Anna és Salán-
ki Mária.

 Az idén 80 éves, 
feketelaki Füstös János bá-
csit is köszöntötték, akinek 
táncát sokan rögzítették. A 
Népművészet Mestere cí-
met is megkapta emiatt.
 A hagyományőr-
zők bemutatója után hajna-
lig tartó táncházat szervez-
tek, melyen Pali Marci és 
bandája, Hârleț Ioan Nucu 
– budatelki prímás, a szo-
pori zenekar, a vasasszen-
tiványi és a vasasszentgot-
hárdi zenészek, illetve az 
Ördöngös Zenekar muzsi-
kált. 
 A jubileumi ren-
dezvényt a Romániai Et-
nikumközi kapcsolatok 
Hivatala, a Nemzeti Kul-
turális Alap és az RMDSZ 
Communitas Alapítványa 
támogatta. Partnerek vol-
tak a Hagyományok Háza, 
a Hagyományok Háza Er-
délyi Hálózata, a Csoóri 
Sándor Alap és a Kemény 
Zsigmond Elméleti Lí-
ceum.
 A következő ne-
gyed évszázadban is közö-
sen táncoljunk, hiszen ad-
dig maradunk magyarok, 
míg magyarul énekelünk 
és táncolunk Kallós Zoli 
bácsi szavaival élve.
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Fodor Emőke

XVIII. Pörgettyű 
anyanyelvi vetélkedő

 Az anyanyelvápo-
lás sehol nem könnyű fel-
adat, de a szórványisko-
lákban megnő a szerepe 
és a súlya is. Az irodalmi 
magyar nyelv használatá-
ra rányomja a bélyegét a 
másnyelvű, tájnyelvi kör-
nyezet- de játékok által 
közelebb kerül a gyere-
keinkhez. A szamosújvári 
Téka Alapítvány 30 éve 
a mezőségi szórványma-
gyarságért végzett mun-
kájában az anyanyelvi 
tevékenységek mindig fő 
szerepet kaptak. A Pör-
gettyű kreatív anyanyelvi 
vetélkedő az egyik legré-
gebbi rendezvénye.
 Az elemi tago-
zatosok versenyére idén 
október 20-án került sor. 
Hét csoport vetélkedett, a 
házigazdák, a szamosúj-
vári Kemény Zsigmond 
Elméleti Líceum diákjai 
és a Bálványosváraljáról, 
Bethlenből, Désről, Rad-
nótról, Székről érkező 
csapatok.

 A jégtörő játékok 
után a bemutatkozás kö-
vetkezett. Idei témánk az 
állatok világnapja volt, 
ezért arra kértük a ver-
senyzőket, hogy állatse-
regként mutatkozzanak 
be. Hirtelen három far-
kasfalka népesítette be a 
líceum auláját, de voltak 
rókák, méhek, madarak, 
baglyok is. Mindannyian 
nagyon izgatottak voltak. 
Nagy lelkesedéseddel 
oldották meg a feladat-
lapcsomagot, melyben 
minden szintnek megfe-
lelő feladatsor volt. Az 
egymásnak való segítség-
nyújtás kötelező volt.
 Nagy sikert ara-
tott a j-ly staféta, mely-
ben a feladat az volt, hogy 
a megfelelő -j-vel vagy 
ly-nal jelölt házikóba ra-
gasszák azt a szóalakot, 
amelyen a helyes szóalak 
volt. A szavakat mindkét 
j jelöléssel megkapták, 
a vizuális típusúak nagy 
előnyére.
 A nyelvtörőket 
ügyesen mondták, a talá-
lós kérdések se okoztak 
nehézséget számunkra. A 
lerajzolt szólások, köz-
mondások már kemé-

nyebb diónak bizonyul-
tak, de voltak nagyon 
ügyes csapatok is.
 A legviccesebb 
feladat az ötrészes állat 
megalkotása volt. A csa-
pattagok egy állatot ala-
kítottak ki, mely hangot is 
hallatott meg mozgott is. 
Nagyon ötletesek voltak 
mindannyian!
 A zsűri, melyet 
Puskás Etelka nyugalma-
zott tanítónő, Szabó An-
namária a Téka alelnöke 
és Székely Melinda he-
lyi magyartanár alkotott, 
sokáig javított, számolt. 
Addig a gyerekek megis-
merkedtek az iskolával, 
egymással, illetve egy 
vicces állatos prezentáci-
ót is megtekinthettek.
 A Sarki Farkasok 
erősebbnek bizonyultak 
az Éhes Farkasoknál, aki-
ket a Rókák követtek. A 
Madársereg és a Méhek 
dicséretben részesültek, 
s csokit pedig mindenki 
kapott. Jövőre pörögjetek 
ismét velünk, a Téka Ala-
pítvánnyal és a Kemény 
Zsigmond Elméleti Lí-
ceum tanítóival!
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Hírösszefoglaló 
Októberi prog-

ramok a Kemény 
Zsigmond Elméleti 

Líceumban

 A Kemény Zsig-
mond Elméleti Líceum-
ban komolyan gondolják, 
hogy a diákok nevelése 
nem csak a tanórákon zaj-
lik, hanem azokon túl is, 
ezért számos olyan isko-
lán kívüli tevékenységeket 
szerveznek, versenyeken 
vesznek részt, melyeken a 
diákok új ismereteket sze-
rezhetnek, illetve kama-
toztatják különböző kész-
ségeiket. Jelen anyagban 
összefoglaltuk a fontosabb 
októberi programokat és 
iskolai versenyeket melye-
ken iskolánk diákjai részt 
vettek. 

IV. Erdélyi Könyvfaló 
Olvasójáték

 A közösségi olva-
sás pedig magában rejti 
azt a lehetőséget, hogy ez 
a mag termést is hozzon. 
A Kemény Zsigmond El-
méleti Líceum elemi osz-
tályaiban fontos az olvasás 
megszerettetése, számos 
ehhez kapcsolódó tevé-
kenységet szervezünk. Szí-

vesen kapcsolódnak más 
intézmények kezdemé-
nyezéseihez is. Ilyen volt 
az október elején lezajlott 
IV. Erdélyi Könyvfaló Ol-
vasójáték is Kolzosváron. 
A másodikosok tíz, a har-
madikosok nyolc, a negye-
dikesek hét , a középisko-
lások csapattal neveztek 
be. Az könyveket iskolánk 
szülői szövetsége vásárol-
ta, az iskolai könyvtár tu-
lajdonában maradnak.
Hatalmas élmény volt a 
közös olvasás, játék és ta-
lálkozás a szerzőkkel. Kö-
szönik a lehetőséget, jö-
vőre is várják az izgalmas 
olvasmányjavaslatokat. 

Látogatás a megyei 
könyvtárban

 Már az online 
időszakban is együttmű-
ködtek a Kolozs Megyei 
Könyvtárral, részt vettek 
a pályázataikon- a hónap 
elején sor került a szemé-
lyes találkozásra és láto-
gatásra is. Iskolánk máso-
dikosai és harmadikosai 
meglátogatták a könyvtár 
gyerekrészlegét, a magyar 
sarkot-ahol a könyvtáros 
bemutatta a kölcsönzés 
titkait, az amerikai sar-
kot, illetve a különgyűj-
temény könyvritkaságait. 

A magyar sarokban bele-
lapozhattak a könyvekbe, 
ízlelték az olvasóterem va-
rázsát.
Kirándulás a Tordai-ha-

sadékba
 Október 6-án a 
másodikosok és negye-
dikesek, kihasználva a 
gyönyörű őszi napsütést, 
kirándulást szerveztek a 
Tordai-hasadékba útba ejt-
ve a Tordai Tudományok 
házát, ahol csodás órákat 
töltöttek okosodással.
Az aradi vértanúk emlé-

kezete
 Október 6-án, az 
aradi vértanúk napján az 
iskola általános és közép-
iskolás diákjai megemlé-
keztek az 1849. október 
6-án, Aradon kivégzett 
vértanúkról. 

Népi Játék Napja
Iskolánk idén is bekapcso-
lódott a Népi Játék Napja 
című rendezvényhez (ok-
tóber 9-én), a közel 800 -a 
világ minden táján magya-
rul játszó és énekelő- cso-
porthoz, osztályhoz, intéz-
ményhez. A nagy közös 
játék mindig nagyon jó, 
idén a középiskolásaink 
zenekara emelte a hangu-
latot és színvonalat.
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Zsibói kirándulás
 Október 13-án az 
elsősök a zsibói botanikus 
kertbe kirándultak, ahol 
megfigyelték és megcso-
dálták a gyönyörű őszi 
természetet. Majd román 
tevékenységet tartva, vá-
sárolni mentek a Penny 
Marketbe, amely igazi él-
mény volt.
Online pénzügyi nevelés
 Kedden, október 
18-án online pénzügyi 
nevelés órán vett részt az 
iskola három osztálya: az 
elsősök, harmadikosok és 
a 11.A. Az érdekes bemu-
tatót a Román Nemzeti 
Bank és a Tanügyminisz-
térium szervezte.

Ciblesi Kirándulás
 A tanintézmény 
több diákja vett részt ok-
tóber 15. és 16. között a 
Ciblesben szervezett sáto-
rozáson. 
Kriza János Mesemon-
dó, Balladamondó és 

Balladaeneklő Verseny
 A mesék olyan 
“örök” történetek, ame-
lyek sohasem veszítik el 
aktualitásukat. Diákjaink 
október 19-én széki nép-
meséket adtak elő ízes, 
székies nyelvjárásban a 

Kriza János Mesemondó, 
Balladamondó és Bal-
ladaeneklő Versenyen, 
Kolozsváron. Mindhárom 
résztvevő diákunk díjjal 
tért haza:
Sallai Eszter 9A – 1. díj
Bárdos István 9A –2. díj
Kocsis Edwin 11A –3. díj.
Mindhárman képviselték 
Kolozs megyét Sepsi-
szentgyörgyön szervezett 
országos fordulón, ahol 
dicséretben részesültek-
Felkészítő tanár: Székely 
Melinda
X. Jagamas János nép-
daléneklési versenyen

 Az iskola hatodi-
kos diákja, Filep Anetta 
második díjas lett a Mérá-
ban szervezett X. Jaga-
mas János népdaléneklési 
versenyen. Anetta a díj 
mellett könyvjutalomban 
is részesült.
Felkészítette: Gorzó Bog-
lárka

Code Kids Fest
 Iskolánk Roboys 
programozó csapata részt 
vett a Zilahon megrende-
zett Code Kids Fest-en. 
A lelkes legénycsapat két 
különdíjjal és sok élmény-
nyel tért haza. Köszönet 
Felszegi Melindának a ki-

tartó munkájáért!
Pörgettyű anyanyelvi 

vetélkedő
 18 alkalommal 
szervezte meg a Téka 
Alapítvány és a Kemény 
Zsigmond Elméleti Lí-
ceum a Pörgettyű anya-
nyelvi vetélkedőt, mely-
nek célja a szórványban 
élő gyerekek anyanyelvá-
polásának segítése. Októ-
ber 20-án zajlott az elemi-
sek vetélkedője, melynek 
témája az állatok világ-
napja volt. Hét csapat 
vetélkedett -Dés, Váralja, 
Bethlen, Szék, Radnót és 
a helyi kisiskolások.
Kriza János Népmese-

mondó Verseny
 Október 22-én zaj-
lott az elemisek számára 
megrendezett Kriza János 
Népmesemondó Verseny 
megyei szakasza, melyen 
iskolánk hat kisdiákja vett 
részt. III. díjas lett a ne-
gyedikes Butuza Zsófia 
(tanítók: Dániel Melinda, 
Kis Angéla). Dicséret: Gál 
Hanna, Joó Abigél, Sipos 
Zoárd (II. o. - tanítók: Bu-
tuza Katalin és Filep Ildi-
kó) és Soós Rebeka (III. 
o - tanítók: Fodor Emőke, 
Juhos Helga).
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Márton Zsuzsanna
Osztálykirándulás 

szecessziós stílusban
 A 9.B osztály egy 
élménydús hétvégét töltött el 
Nagyváradon, október köze-
pén. Mindenki felkészülve 
érkezett a közös kalandra, 
az osztálykirándulásra, me-
lyet osztályfőnökünk, Riti 
József Attila szervezett.
 Utunk a szamosúj-
vári vasútállomáson vet-
te kezdetét hajnalban, és a 
közel 4 órás vonatút után 
megérkeztünk úti célunk-
hoz Nagyváradra. Miután 
lepakoltunk a szálláson, első 
utunk a Darvas-La Roche 
házhoz vezetett. Az épület 
egy szecessziós stílusban 
rekonstruált műemlék mely-
ben megtalálható egy női 
és egy férficseléd, ill. egy 
dolgozószoba korhű beren-
dezéssel. Ezen kívül a rég-
múltban viselt ékszereket is

megtekinthettünk és beles-
hettünk egy fényfestéssel 
felfestett szobába, ahol min-
denkiből előtört a gyermek, 
és hosszú percekig megba-
bonázva bámultuk a fények 
játékát.
 A következő úticé-
lunk az Ady Endre emlék-
ház volt. A múzeumban sok 
interaktív játékkal találkoz-
hattunk, amelyek megismer-
tették velünk a költő alkotá-
sait, a kora jellegzetességeit 
és személyes tárgyait is.
 Ezután következett 
a mindenki számára abszo-
lút kedvenc hely, a Frei café. 
Ez nem csupán egy egysze-
rű kávézó, hiszen itt renge-
teg féle kávéval találkoz-
tunk, mint például jemeni 
fűszeres mokka, jávai jeges 
narancs-mokka, vagy casab-
lancai tejszínes menta latte. 
Természetesen volt, aki a 
klasszikus cafe lattenál ma-
radt vagy éppen túl bevál-

lalós volt és olyan italokat 
választott, amelyek nem fe-
leltek meg ízlésének, ebből 
kifolyólag sok ital cserélt 
gazdát vagy végezte szinte 
érintetlenül. A kávézóban 
csomagolt teafüveket és és 
kávékat is is lehetett vásá-
rolni. Én egy Tahiti gyöngye 
nevezetű egzotikus teát vet-
tem, aminek roppant kelle-
mes illata volt. Ugyan kicsit 
elfáradtan, de utunkat foly-
tattuk a Gomba kilátóra. A 
kilátó különlegessége, hogy 
a tetejéről az egész város lát-
ható. Mi az esti órákban lá-
togattuk meg a helyet, ezért 
egy csodálatos esti tájkép 
fogadott minket. Mindenkit 
megihletett az elénk táruló 
látvány ezért sok fotó ké-
szült.
 Utolsó állomásunk 
a Festifall volt Várad őszi 
fesztiválja. Itt felelevene-
dett a mesék világa. Amed-
dig csak a szem ellátott 
színes forgatag, jelmezes 
színészek, vásári játékok, 
kézműves tárgyak és ét-
vágygerjesztő gyors kaják 
sorakoztak. Miután az osz-
tály merészei kipróbálták a 
körhintát (ami megjegyzem 
eszméletlenül gyors volt) 
visszamentünk a szállásra. 
Másnap reggel újult erőkkel 
és új élményekkel indultunk 
haza.

A 9B osztály a szecessziós Nagyváradon
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Pávai Jenő
Őszi sátorozás a 

Cibles tetején
 
 A Cibles (Szép-
les) hegység meghódításá-
ra vállalkoztak a Kemény 
Zsigmond Elméleti Líceum 
kalandra vágyó diákjai és 
tanárai. Szombat október 
8-án, hajnalban 7.00 órakor 
találkozott a líceum előtt a 
túrázni vágyó csapat.
 Másfél óra utazás 
után a Ciblesfalvi (Suplai) 
hegy alatti parkolóban ké-
szen álltunk a Cibles három 
csúcsának (Arcer, Cibles és 
Bran) a megmászására és az 
1839 méteren (Cibles csúcs) 
való sátorozásra. Tökéletes 
időjárást (sem túl hideg, sem 
túl meleg) tapasztaltunk
csodálva az őszi színeket és 
élvezve a vadregényes erdő 
csendjét.

A Cibles tetején a látvány 
lenyűgöző volt: a Gutin 
hegység, a Radnai-havasok 
és a Máramarosi-havasok 
csúcsai rajzolódtak ki a tá-
volban.
 A Cibles csúcsai 
andezitből (szilárd mag-
mából) vannak fölépítve. E 
kőzetnek egyik sajátossága, 
hogy felüleletén a levegő és 
víz hatása alatt kimállanak a 
lágyabb ásványos részek, s 
ezáltal üreges, selymes felü-
letű lesz a kőzet.
 „A Cibles jellegze-
tes három csúcsa koronáját 
képezik a hegységnek. És 
csakugyan úgy ül ott kiemel-
kedően az előkelő környe-
zetből, mint egy király, mert 
az egész tájat uralja. Fiatal 
vulkáni kőzetből áll, mely, 
mint sziget emelkedik ki im-
pozáns tömegével a környe-
ző kárpáti homokkőből. A 
Cibles mindent nyújt, amire 

egy vérbeli természetjáró-
nak szíve vágyik. Árnyas 
erdei utak, zúgó patakok, 
madárdaltól hangos lom-
berdő, kísérteties némaság-
gal susogó fenyves, havasi 
rétek, lankák és meredek, 
lejtők, gyepes magaslatok és 
kősziklák váltakozva fogad-
ják a természet ölében lelki 
fölfrissülést kereső turistát.”
(Knizsek Károly: A Cibles)

A túra útvonala:
I. nap (október 8): Cibles-
falva (Suplai) – Cibles csúcs 
(1839 m) – Bran csúcs (1840 
m) – Arcer csúcs (1830 m).
II. nap (október 9): Cib-
les csúcs (1839 m) – Cib-
lesfalva. A túra vezetője és 
szervezője Pávai Jenő volt. 
A szervezésben részt vettek 
más líceumi tanárok is: Pap 
György Attila, Vas Tiberiu, 
Tasnádi István Norbert.
A kiránduláson résztvevő 
diákok száma: 22, a 9-12. A 
és B osztály diákjai. A túra 
összhossza: 39,9 km.
 „A Cibles nem puszta ter-
mészeti jelenség, amely csak 
azért szép, mert a földalat-
ti és a földfeletti erők úgy 
alakították felületét, hogy 
általuk különös és eredeti 
ornamentikát nyert.” (Ta-
vaszy Sándor: Erdélyi tetők 
- 1938)

A Ciblesen
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Riti József Attila
Az aradi vértanúk-

ra emlékeztek
 Az Aradi vértanuk-
ra emlékeztek október 6-án 
a szamosújvári Kemény 
Zsigmond Elméleti Líceum 
diákjai. Az eseményre a ta-
nintézet Aulájában került 
sor.
 A megemlékezés 
11:00 órakor kezdődött, 
Mozart – Requiemmével. 
Ezt követően Lukács Erdei 
Ibolya történelemtanár pár 
szóban kiemelte az esemé-
nyek fontosságát. A történe-
lemtanár után Ferenczi Tí-
mea, tizenegyedikes tanuló 
szavalt, majd a Balla Péter, 

Molnár Dávid, Papp Bo-
tond, Papp Dávid és Tasná-
di Mártonból felállt zenekar 
kalotaszegi hajnalit játszot-
tak.
 A zenészek után 
Katona Krisztina, kilence-
dikes tanuló és Kiss Lilla, 
hetedikes tanuló szavalata 
következett, majd Juhos 
Botond, tizedikes tanuló 
felolvasta az aradi vérta-
núk ítéletet. Ezt követően 
a középiskolás és általános 
iskolás diákok felolvasták 
a vértanúk nevét és utolsó 
mondatait, majd felmutat-
ták portréikat (melyeket az 
iskola tehetséges diákjai 
rajzoltak) és gyertyát gyúj-
tottak a kivégzettek emlé-

kére.
 Az esemény utol-
só mozzanatában Filep Bí-
borka, hetedikes diák sza-
valt, majd pedig végezetül 
Gajdos Krisztina gyimesi 
népdalt énekelt, őt kísérte 
ütőgardonon Balla Péter, 
kilencedikes diák.
 Az esemény meg-
szervezésében és lebonyolí-
tásában fontos szerepet ját-
szottak Lukács Erdei Ibolya 
és Riti József Attila törté-
nelemtanárok, Debreczeni 
Orsolya, Papp Erzsébet, 
Schuller Hajnal és Székely 
Melinda magyar szakos ta-
nárok, Bánhegyes Orsolya 
rajztanár, illetve Kiss-Ju-
hász Vilmos zenetanár.

Tökfesztivál Sza-
mosújváron

 Érdekes és új volt 
az I. Tökfesztivál, amit a 
szamosújvári Honorabi-
lis Egyesület szervezett, 
szombaton október 22-én 
Szamosújvár Főterén, az 
örmény-katolikus székes-
egyház előtt.
 A rendezvény, tud-
tuk meg az egyesület elnö-
kétől, Rotar Izabellától,fő 
célközönsége a gyerekek 
volt és hat család segítségé-
vel valósulhatott meg.
A tökfesztiválon a tökből 

készült installációk meg-
tekintése mellett egyéb ér-
dekességeket is kipróbál-
hattak az érdeklődők. Volt 
például fotósarok, arcfes-
tés, tökfaragás, de különbö-
ző kézműves tevékenysé-
geket is ki lehetett próbálni.
 A Honorabilis 
Egyesület elnökétől azt is 
megtudtuk, hogy több meg-
lepetést tartogatnak még a 
város lakosságának.
 Végezetül pedig 
közöljük Rotar Izabella, la-
punknak írott közleményét:  
„Hiánypótló rendezvény 
volt. Különösképen gyer-

mekek számára lett szer-
vezve, egy olyan esemény, 
mely nem utánozni próbál 
vagy másolni, hanem újat, 
egyedit nyújtani a szamo-
sújvári közösség számára. 
Közösen hat család megva-
lósítása alatt futott, a Ho-
norabilis Egyesület szerve-
zése által.Több meglepetést 
is tartogat az egyesület az 
év végéig. Minden korosz-
tályt meg akarunk szólítani, 
meg szeretnénk felelni min-
den korosztálynak.”
Rotar Izabella, a Honorabi-
lis Egyesület elnöke
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Fodor Emőke
XXIV. őszi évad-
nyitó rendezvény-

sorozat
 Mindannyian re-
ménykedve vártuk az 
évadnyitó rendezvénye-
it, amely a szamosújvári 
Téka Alapítvány évi te-
vékenységeinek megnyi-
tója, városunk kulturális 
életének egyik színfoltja.
 Hétfőn, október 
3-án, képzőművészeti 
kiállítással indult az ese-
ménysorozat. Az Incze 
János Dés – mindenna-
pok festője című kiállítás 
megnyitója volt. Az 1999-
ben elhunyt festőnek mű-
veit sohasem állították ki 
városunkban, bár számta-
lan szállal kötődött ide.
 A kiállítás házi-

gazdája Egri Hajnal volt, 
aki nyitó beszédében fel-
vázolta Incze János élet-
pályáját, megköszönte 
a festő családjának azt, 
hogy a Téka Alapítvány 
konferenciatermébe hoz-
ták a festményeket. Ezt 
követően a festő Sza-
mosújváron lakó fia, ifj. 
Incze János emlékezett 
több személyes élmény-
nyel édesapjára.
 Ifj. Incze János 
felszólalásában elmondta, 
hogy Incze János festőként 
nem szeretetett rendelésre 
dolgozni, se arcképeket 
festeni. Kedvelte a kisvá-
ros (Dés) kacskaringós és 
szűk kis utcáit, a hétköz-
napi embereket, a bivaly-
szekereket. A művész csa-
ládjától azt is megtudtuk, 
hogy hozzávetőlegesen 

600 művet festett, ezekről 
nyilvántartást is vezetett.
 Ezt követően, 
18:30-tól, a Téka Ala-
pítvány konferenciater-
mében Benkő Levente 
(történész, a Művelődés 
szerkesztője) és Széman 
Emese Rózsa (kutató, em-
lékház vezető, a Művelő-
dés és a Kolozsvári Rádió 
munkatársa) jelenlétében, 
bemutatták a Hétköznapi 
Hőseink – Erdélyi iskolá-
sok írásai településük je-
leseiről című kötetet, mely 
a 2017 és 2021 között le-
bonyolított Hétköznapi 
hőseink című projektben, 
a diákok által írott portré 
cikkeket tartalmazza. A 
könyvbemutatót Széman 
Emese Rózsa nyitotta 
meg, aki elmondta, hogy 
a programot az Emberi 
Erőforrások Minisztéri-
uma kezdeményezte, az 
EMKE pedig az erdélyi le-
bonyolítója volt. Továbbá 
elmondta, hogy a projekt 
célja az volt, hogy olyan 
személyiségeket mutas-
sanak be a diákok, akik a 
közösségéért dolgoztak. A 
projektben Riti József At-
tila, helyi történelemtanár  
irányítása alatt két cikk

Könyvbemutató / fotó: Téka Alpítvány
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született. Az első szerep-
lője Balázs-Bécsi Attila 
volt (szerzők: Deák Noé-
mi, Orbán Szabolcs és ifj. 
Szováti János), második 
pedig az ördöngösfüzesi 
Lapohos András (szerzők: 
Hideg Eleonóra, Miklósi 
Amália és Sükösd Rebe-
ka) tanár úr életpályáját 
állítja a nagyközönség 
elé. Benkő Levente el-
mondta, hogy a cikkek-
nek másodlagos célja az 
volt, hogy az olvasó be-
tekintést nyerjen a helyi 
közösségek helytörténe-
tében. Riti József Attila 
számára megtiszteltetés 
volt a diákokkal ebben a 
projektben részt venni, 
továbbá hozzáfűzte, hogy 
az említett karakterek 
életpályájából inspirációt 
és erőt nyert munkájához.
 Végül, pedig a 
Balázs-Bécsi Attiláról 
írott cikk egyik szerzője, 
Orbán Szabolcs is felszó-
lalt, aki elmondta, hogy 
a projektnek következté-
ben megismerhette azt az 
embert és a csapatot, aki 
megálmodta és megvaló-
sította a Téka Alapítvány 
által működtetett szór-
ványkollégiumot és isko-

lát. Másnap a Hayak ká-
vézóban ismerhették meg 
a diákok Kalamár Gábor, 
kreatív producert. Jelen-
leg a Babes-Bolyai Tudo-
mányegyetem adjunktu-
sa, a Gavart Productions 
alapító & kreatív igaz-
gatója, számos szakmai 
projektben vesz részt. A 
diákokkal a filmes szak-
ma kihívásait, rejtélyeit 
beszéltek meg, kitérve a 
közösségi hálok szerepé-
re, használhatóságára.
 Csütörtökön a 
kvíz volt a téma.  Sebők 
Botond és Sebők Tímea 
első körben a középis-
kolások majd a felnőttek 
számára dolgozott ki ma-
gyar hírességekről szóló 
kérdéssorokat. A  Hayak 
Kávézó ismét nevetéstől 
volt hangos, hisz a tudás 
gyarapítás mellett a részt-
vevők jól szórakoztak.
 A legkisebbek 
sem maradtak ki a fesz-
tiválozásból, ugyanis 
pénteken a Sétáló Báb-
színház művészei őket 
szórakoztatták. A Nap 
leánya, Hold fia bábjáté-
kot a Kemény Zsigmond 
Elméleti Líceum aulájá-
ban tekintették meg az 

óvodások és kisiskolások. 
Délután a Trófea vendég-
lő lett a fesztivál színhe-
lye. A kicsikkel Szabó 
Boglárka játszott a Prü-
csök Táncházban, majd 
megérdemelt jutalomként 
az END-IBO cég finom-
ságait kóstolhatták meg. 
A házicsoki is nagyon fi-
nom, de a pogácsákat is 
elkapkodták.
 Az idő múlásá-
val a felnőtteké lett a 
főszerep. Vincze László 
Bikavér párbajnak neve-
zett borkóstolóján a vö-
rösborokat nem annyira 
kedvelők is találhattak 
kedvükre való egri vagy 
szekszárdi bikavért. Az 
est a Szamosújvári Live 
zenekar Retró bulijával 
ért véget, mely igazi csa-
ládi rendezvénnyé ala-
kult.
 Az Ördöngös Ze-
nekar zenélt a szombati 
évadnyitó táncházban, 
ahol Kispál Nándor és 
Lakatos Ágnes voltak a 
táncház gazdák.
 Hétfőn zsúfolá-
sig megtelt a mozi terme, 
ahol Felméri Péter Apa 
vagyok című humorestje
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tekinthették meg. Min-
den viccnek fele igaz jel-
igével is lehetett volna, 
hiszen a mindennapok 
történeteibe csempészett, 
vagy onnan kiemelt kis 
mozzanatok valóban 
mindegyikünk életének 
része lehetne.
 Kósa András 
László bukaresti kul-
turdiplomata, a bu-
karesti Liszt Intézet 
igazgatójával Márton 

Evelin beszélgetett ked-
den délután.  Betekintést 
nyerhettünk egy nem 
akármilyen karrier fel-
építésébe, a fővárosi ma-
gyar élet egy szeletébe 
is. A fiatalok egy pozitív 
példát kaphattak, hogyan 
lehet céltudatosan előre 
lépni, tanulni és lehető-
ségeket kihasználni.
 A fesztivál záró-
akkordja a filmé volt. A 
gyerekek   A Kuflik és 

Akármi című animációs 
filmet, a felnőttek a Toxi-
koma címűt tekinthet-
ték meg a szamosújvári 
Béke Moziban.
 Idei támogatóink 
az NKA, Csoóri Sándor 
Alap és a Kolozs Megyei 
Tanács voltak, partnerek 
a Hagyományok Háza 
erdélyi és budapesti ki-
rendeltségei, a Filmtett, 
a Tóvidék Egyesület és 
az End-Ibo cég.

Székely Csaba
Galgóczy János ki-

állítása a Turisztikai 
Információs Köz-

pontban

 A kiállító galéria 
hiányát jelenleg a Turisz-
tikai Információs Központ 
helyettesiti. 
 Kaczka Albin 
helybeli festőművész si-
keres kiállítása után októ-
berben egy másik szamo-
sújvári művész, Galgóczy 
János szobrász állítja ki 
faszobrait. Az alkotót jól 
ismerik a helybeliek, hi-
szen az utóbbi 12 évben 
több köztéri szoborral 
gazdagította szülővárosa 

közterületeit. Többnyire 
a híres és szépséges Sé-
tatéren csodálhatjuk meg 
szobrait, de néhány a Fő-
téren is megtalálható. In-
kább állatfigurái örvende-
nek nagy népszerűségnek, 
különösen a gyermekek 
élvezik ezeket, nem vé-
letlenül fényképezik le 
magukat ezekkel a figu-
rákkal. A park fő sétányán 
található a Mókusok Há-
zikója, amely valósággal 
vonzza a kicsinyeket és, 
amint a szerző elmondta, 
nagyobb elégtétele nincs, 
mint örömet szerezni a 
kicsinyeknek. Tíz évvel 
ezelőtt az örmény-kato-
likus székesegyház előtti 
téren karácsonyi küszöbén 

egy rénszarvasok által hú-
zott hintót állított fel, ami 
ugyancsak fénypontja volt 
az ünnepeknek.
 Jelenlegi kiállí-
tása immár a harmadik a 
Turisztikai Információs 
Központ termeiben, ahol 
ezekben a napokban 35 
alkotással várja a látoga-
tókat. Többnyire fából ké-
szült állatokkal lepi meg 
a közönséget. Többek kö-
zött elefánt, szarvas, lo-
vak, baglyok, mókusok, 
halak, medvebocsok szí-
nesítik az amúgy is gazdag 
kiállítás anyagát. Emellett 
néhány természeti jelensé-
get ábrázoló nagyobb mé-
retű faszobor is egészíti ki 
a tárlatot.



II. (új) évfolyam              16-17. szám/2022 október - november

12                                                            Szamosújvári Közlöny

Riti József Attila
A Filmgalopp fődíja-
sa Nagy Marci filmje
 Októberben kihir-
dették a 8. Filmgalopp dí-
jazottjait. A filmfesztivál 
fődíján a szamosújvári 
Nagy Márton Így gyúj-
tottam fel a barátnőmet 
a harmadik randinkon és 
Farkas Ágnes Anna Játsz-
szuk tovább című filmje 
osztoznak.

 Marci filmje le-
nyűgözte a szakmai zsű-
rit, mely szerint „ez a 
film bárhol megállná a 
helyét, a lokális tartalmat 
képes olyan függetlenfil-
mes frissességgel ötvöz-
ni. Amikor néztük ezt a 
filmet, mindannyian azt 
gondoltuk, hogy ezt a fil-
met elkészíteni is jó buli 
lehetett, mind amellett 
rengeteg munka”.

 A Filmgalopp fő-
díja 1 millió forint, mely-
nek értékét a Nemzeti 
Filmintézet ajánlotta fel, a 
hozzá tartozó trófea meg-
valósítását pedig a buka-
resti Liszt Intézet támo-
gatta.
 A díjról lapunk-
nak Nagy Márton a követ-
kezőket nyilatkozta:
„Ennek az elismerésnek 
különösen örülök mivel 
Kolozsváron vehettem át, 
és Kolozsvár számomra 
egy fontos eleme a fil-
memnek. Ez már az Így 
gyújtottam fel a barátnő-
met a harmadik randinkon 
filmem negyedik díja, és 
mindenkinek nagyon há-
lás vagyok, aki támogat, 
leginkább meg a stábom-
nak, akik nélkül a film 
soha nem készült volna 
el.”

Filmgalopp díjazottak / fotó: Sapientia EMTE

RJA
Az idősek világnapja 

Szamosújváron is
 Október 1-én, 12 
órától, az idősek világnap-
ja alkalmával, a szamo-
sújvári városháza az idő-
sek számára több érdekes 
programot szervezett.
 Az idősek és ál-

talában az érdeklődök 
kipróbálhatták a Főtéren 
felállított standok által 
kínált lehetőségeket. Volt 
kézműves tevékenység, 
torna, egészségvizsgá-
lat, szerencsekerék, de 
sakkozni és ostáblázni is 
lehetőség adódott. Mind-
ezek mellett meg lehetett 

kóstolni a szervezők által 
biztosított finomságokat 
is.
 A rendezvényen, 
melynek nagy sikere 
volt, mint ahogy a képek 
is bizonyítják, részt vett 
Drăgan Ovidiu polgár-
mester, de a város többi 
elöljárósága is.



II. (új) évfolyam              16-17. szám/2022 október - november

Szamosújvári Közlöny                                                              13

Jéger Dorottya és 
Szilágyi Tóni

 Jéger Dorottya 
és Szilágyi Tóni már egy 
ideje együtt énekelnek. 
Augusztusban, az Ar-
meno- polis fesztiválon 
pedig a szamosújvári kö-
zönségnek is bemutatkoz-
tak. A közelmúltban egy 
közös videóklippet is köz-
zé tettek, ennek apropóján 
készítettünk egy interjút 
Jéger Dorottyával.
RJA
Hogyan ismerkedtetek 
meg Tónival?
 Az első találko-
zásra egészen pontosan 
nem emlékszem, de az 
biztos, hogy népzenész 
ismerőseink mutattak be 
minket egymásnak, több, 
mint 10 évvel ezelőtt. A 
„Budapest Nufolk Revo-
lution” nevű zenekarban 
kezdtünk el együtt zenél-
ni, onnan indult a barát-
ságunk és a közös zenei 
utazásunk.
Mi a közös munkátok-
nak a múltja?
 A „Nufolkk”-al 
éveken keresztül kísérle-
teztünk azzal, hogyan tud-

juk a népzenei elemeket 
ötvözni más műfajokkal. 
Én alapból nem vagyok 
népdalénekes, együtt ke-
resgéltük a saját zenei 
hangunkat, s mind az al-
kotás mind a koncertek 
által megannyi tapaszta-
latot szereztünk. Jó érzés 
visszagondolni ezekre az 
évekre, rengeteg dolgon 
keresztülmentünk, aztán 
a zenekar feloszlása után 
más utakra sodort minket 
az élet.
Mikor és hogyan dön-
töttetek úgy, hogy közös 
projektbe vágtok?
 A barátságunk 
egyik jellemzője a közös 
zenélés, csupán kedvte-
lésből, otthoni környe-
zetben. Négy éve egyik 
éjszaka jammeltünk egy 
szál zongora mellett, ké-
szült róla egy vicces vi-
deó, szerintem a jelenlegi 
projektnek az volt az első 
mozzanata. Konkrétan vi-
szont úgy indult, hogy az 
első karantén alatt megfo-
gadtam, hogy megtanulok 
50 új népdalt. Ebből az 
elsőbe beleszerettem, át-
írtam a harmóniákat, saját 
magam képére formál-

tam, s elküldtem Tóninak. 
Neki nagyon megtetszett, 
folytatta a hangszerelést, 
és végül nyáron a stúdió-
ban azon kaptuk magun-
kat, hogy csináltunk egy 
zenekart. Összesen há-
rom dal van rögzítve, de 
folyamatosan készülnek 
az újak. Időközben a szí-
vünk közepébe költözött 
az egész.
Hogyan találkozik a ket-
tőtök zenei világa?
Ő leginkább a népzené-
ből, én pedig a könnyűze-
ne-jazz világából érke-
zek. Bár gyerekkoromban 
népdalokkal kezdtem, 
más zenei tanulmányokat 
folytattam és eltérő stílus-
ban éneklek. A saját dala-
im, meg alapvetően a ze-
nei elképzeléseim fúziós 
irányt képviselnek, ami-
vel Tóni is foglalkozik 
jóideje. Nála is megjelen-
nek más stílusok a saját 
zenéiben, sokszínű műfaji 
skálán mozgó zenekarban 
játszik, így vannak talál-
kozási pontok bőven. Az-
tán mindketten szeretjük a 
relaxációs zenét, ennek a 
hatása is érződik a közös 
dalainkban. 
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Melyik a legkedvesebb 
emlék, mely a közös 
munkához kapcsolódik?
 Mindenképp a klo-
tildligeti alkotásokat emel-
ném ki, amikor a hegyek 
körül fejtegettük a dalokat 
a pianínómnál, tücsök-
ciripelés társaságában, éj-
szakába nyúlóan.  Illetve 
amikor az uszodában két 
hossz között tervezgettük 
a projektet. De kiemelhet-
ném az első koncertünket 
Szamosújváron, ami meg-
határozó emlék marad egy 
életre. Szakmai szempont-
ból oda-vissza történik 
egymás tanítása, és ez rit-
ka, hisz általában ugyan-
azon stílusú zenészekkel 
dolgozok. Nálunk viszont 
a két külön zenei múltból 
kifolyólag megannyi új-
donságot tudunk mutatni 
egymásnak. Ez nagyon iz-
galmas!
Mi a dal története?
 A már említett fo-
gadalom indította a törté-
netet. Az eredetileg széki 
dallam szövege egyfajta 
elengedés, szerelmi bánat. 
Ez akkoriban személyes 
élmény is volt számomra, 
így terápiás vetülete is van 
a dalnak. Talán a legszebb 

érzés az, amikor csak úgy 
magadnak kiénekled a 
fájdalmakat otthon, aztán 
egy barátod felkarolja az 
ötletet és végül elviszi a 
stúdióig. Mire leforgattuk 
a klipet az egész érzelem 
már emlékké vált. Nekem 
ezek a folyamatok adják 
a zenélés elixírjét, hiába, 
kikerülhetetlen, hogy saját 
magadból indulj ki. Há-
lás vagyok Tóninak, hogy 
noszogatott, bátorított, 
és azóta is töretlenül visz 
magával, még akkor is ha 
néha legszívesebben csak 
magamnak dúdolgatnék 
népdalokat a cserépkályha 
mellett. Elhitette velem, 
hogy erre az irányra nem 
csak nekünk, hanem több 
embernek szüksége lesz. 
Bízom benne, hogy más-
nak is erőt adnak majd a 
dalaink.
Mi a dal üzenete?
 A változás ál-
landó, szembe kell vele 
nézni, a múltat érdemes 
megértés útján elengedni, 
a leckéket átlátni és meg-
haladni. Végül elfogadni a 
körülményeket úgy ahogy 
vannak, kihozni belőle a 
maximumot, örülni an-
nak, ami megadatik, és ha 

kell egyedül is rátalálni a 
harmóniára. Ez a klipben 
apró hétköznapi mozza-
natokban jelenik meg, 
igyekeztünk természete-
sen jelen lenni, őszintén, 
semmi manír és kamerába 
néző szájszinkron nélkül. 
Egészen egyszerűen is 
meg tudnak mutatkozni a 
mindennapok szépségei, 
a fákban, hegyekben, ma-
darakban. Továbbá azt is 
szerettük volna érzékeltet-
ni, hogy a nők és a férfiak 
különbözőek, és mégsem. 
Ami az érzelmeket illeti, 
ugyanazon élmény mind-
két félnek hasonlatos.
Milyen terveitek vannak 
a jövőre nézve?
 Azt a zenei irányt 
fogjuk kidomborítani, 
amin most elindultunk. 
Szeretnénk csinálni egy 
lemezt és jövőre bemutat-
kozni Budapesten nagy-
koncert formájában, ven-
dégzenészekkel. Aztán 
ahogy magunkat ismerem 
rengeteg újdonság fel fog 
merülni útközben, pláne, 
ha úszunk előtte, mert 
olyankor beindulnak a 
kreatív gondolatok a sok 
nevetgélés közben.
Köszönjük szépen!
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Fodor Nóra

Europai bajnoksá-
gon a szamosújvári 

Queens Dancing

 A szamosújvári 
Queens Dancing mazso-
rett csapat szeptember 20-
27 között, a horvátországi 
európai bajnokságon vett 
részt. 
 Négy korcsoport-
ban szállt versenyben, 
6-18 év közötti lányokkal.  
A csapat 20-án délután 
indult és másnap délelőtt 
megérkezett  Zatonra. 
 Első nap csak a 
tornatermet próbáltuk ki, 
utána pedig a parton sé-
táltunk. Másnap viszont a 
szólók és duók következ

tek. Szóló junioroknál De-
nisa Muza táncolt, duónál 
pedig Riana Vig és Delia 
Petean képviselte a csapa-
tot. A szenioroknál szólót 
adott elő Narcisa Mora-
riu, Sabo Melysa és Sabo 
Carla duójukkal kápráz-
tatták a közönséget. Az 
eseménydús napot pihe-
néssel folytattuk. A pén-
teket felvonulással kezd-
tük, bemutattak minden 
csapatot. Felvonulás után 
pedig a szólók és duók dí-
jazására vártunk. Este há-
romnegyed hétkor eljött 
a pillanat. Denisa harma-
dik lett, Narcisa ötödik, 
Ria és Delia elsők, Carla 
és Melysa szintén első 
helyet nyertek. Szombat 
reggel korán keltünk, hi-
szen minden csapat fel-

lépett. Ebéd után mind 
a három csapat előadta a 
marsát, mely menet köz-
beni táncot jelent. 
 Másnap reggel 
ugyanúgy korán keltünk 
hiszen még egy fellépés 
állt előttünk. Előadtuk a 
táncunkat és este pedig 
kihirdették az eredménye-
ket. A prekadettek első 
helyet nyertek, a kadettek 
negyedikek lettek, a juni-
orok harmadikok, a szeni-
orok meg szintúgy negye-
dik helyet értek el. Egy 
kiadós vacsora és buli 
után mindenki lepihent, 
hogy másnap hazaindul-
hassunk. 
 Végül kedden reg-
gel értünk haza, ahol a 
szülők és a polgármester 
virágokkal vártak. A tisz-
teletünkre pedig néhány 
lufit engedtünk az égbe az 
elért eredményekért.

Queens Dancing Horvátországban
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Riti József Attila
A magyar honvédség 
bevonul Szamosúj-

várra

 A II. bécsi döntést 
követően Észak Erdély 
magyar közigazgatás alá 
került. A döntés következ-
tében a magyar csapatok 
1940. szeptember 9-én 
bevonultak Szamosúj-
várra. A csapatokat tárt 
karokkal és virágesővel 
fogadta a város és térségé-
nek magyarsága. Cikkün-
ket ennek az eseménynek 
az évfordulójára időzítet-
tük volna, de portálunk át-
költözése miatt szinte egy 
hónapig késtünk vele.
 Az eseményről 
alaposan beszámolt a Ma-
gyar Távirati Iroda tudó-
sítója, de olvashatunk róla

Pongrátz Ödön (’56-os-
forradalom) életrajzában 
és a Szamosújvári M. Kir. 
Állami 4 osztályos gim-
názium és Kereskedelmi 
Középiskola (II—III év-
folyama: felső kereske-
delmi iskola) évkönyvé-
ből is.
 Az MTI tudósítá-
saiból tudjuk, hogy 1940. 
szeptember 9-én vonult 
be a városba a magyar 
hadsereg, amit a város 
magyar lakossága nagy 
lelkesedéssel fogadott a 
Főtéren. A város ideig-
lenes vezetése még egy 
díszkaput is felállított a 
honvédség tiszteletére. A 
Magyar Távirati Iroda tu-
dósítója 1940. szeptember 
12-én kiadott riportjában 
méltatta a város magyar-
ságát és szeretetét. A be-
vonulást rögzítő filmhír-

adó kiemelte, hogy sehol 
máshol nem várták ennyi-
re felkészülve a magyar 
csapatokat, mint akkor 
Szamosújváron.
 A román csapatok 
visszavonulása nem volt 
zökkenőmentes. A fen-
tebb említett tudósításból 
megtudjuk, hogy a román 
csapatok több atrocitást is 
elkövettek: „A hajnalban 
elvonult katonák felgyúj-
tották a vasúti állomás 
környékén lévő széna es 
szalmaboglyákat s ezek 
még akkor is füstöltek, 
mikor a városba értünk.” 
Babos Béla is beszél a 
román hadsereg magatar-
tásáról: „Sok kellemetlen-
ség volt a visszavonuló és 
a gimnáziumban elszál-
lásolt katonasággal. Rek-
víráltak és elvettek nem 
hivatalosan is, amit csak 
lehetett. Elvitték az inter-
nátus kocsiját, a kis bor-
ját, elloptak több mint 300 
kiló cukrot, az intézet te-
henét pedig csak Czinczás 
János altiszt tudta meg-
menteni, aki azt mondta, 
hogy az övé. z apróbb 
dolgokat nem is említem, 
azokat bevezettük a már 
régen felterjesztett veszte-

A magyar csapatok bevonulása/Fortepan
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séglajstromba.”
Az MTI is beszámolt ar-
ról, hogy a visszavonuló 
román hadsereg mi min-
dent vitt magával: „Elvit-
tek a cséplőgépek mellől a 
gabonát, a középületekből 
az ablakrámákat, az ajtó-
kat, minden elmozdítha-
tót. Reggel még felgyúj-
tották a város határában 
felhalmozott szénakészle-
teket, a füstöt már messzi-
ről láttuk feltörni.”
 A bevonuló csa-
patokat szervezett ünnep-
ség és felkészült admi-
nisztráció várta, Pongrátz 
Simon, aki ideiglenesen 
átvette a város irányítá-
sát mindent megtett, hogy 
ne legyenek román-ma-
gyar etnikai konfliktusok, 
hogy minimalizálják a 
visszavonuló román csa-
patok visszaéléseit (mely 
a vonatból a városra is 
rálőtt). Továbbá a bevo-
nulás napján minden bol-
ton magyar cégtábla volt, 
illetve mindenhol ott len-
gett a nemzeti zászló. A 
Magyar Távirati Iroda is 
kiemeli azt, hogy meny-
nyire gyorsan sikerült ki-
cserélni a feliratokat: „Az 
első, ami szembetűnik 

és amit eddig sehol nem 
tapasztaltunk, hogy egy 
órán belül kicserélték az 
üzletek és középületek ro-
mán feliratú tábláit, már 
mindenhol magyar felírás 
hirdeti, -milyen hivatal 
van elhelyezve az épület-
ben, mit lehet vásárolni a 
boltban és ki a tulajdono-
sa. A főtéren már olvasha-
tó a magyar felírás: Sza-
mosújvár szab. kir. város 
polgármesteri hivatala. 
Valamivel arrébb M. kir. 
Államrendőrség. Hungá-
ria kávéház. egyik üzlet 
felett ifi. Flórián Antal.”

 Szeptember 9-én 
nagy tömeg fogadta a 
magyar csapatokat a Fő-
téren: „A város főterén 
mar kora reggel gyüleke-
zett a lakosság, magyar 
ruhás lányok, frontharco-

sok, leventék álltak sor-
falat.” A katonák, kiket 
virágeső fogadott, Dés 
felől érkeztek, a Főúton. 
A sorban elsők voltak a 
huszárok, őket követték a 
kerékpárosok, majd pedig 
a gépesített egységek. A 
honvédek a Főtéren és a 
mellékutcákban álltak fel, 
mint ahogy a mellékelt 
képek is bizonyítják.
 A honvédeket él-
jenzés fogadta. Az ösz-
szegyűlt tömeg ütemesen 
azt kiáltotta, hogy “Éljen 
a magyar hadsereg” és 
“Horthy. Csáky, Teleki!” 

A magyar hadsereg be-
vonulása következtében 
emelkedett lett a hangulat. 
Az emberek a honvédeket 
és lovaikat ölelték, ruhái-
kat simogatták, tudhatjuk 
meg a korabeli tudosítá-
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sokból. Beérkezésük után 
két lovas a díszemelvény 
elé vonult és magasba 
emelték az ezredlobogót, 
ami katarzist okozott az 
összegyűlt lakosság kö-
rében: „Sűrű virágeső 
permetezte a lovasokat, 
egy pillanatig megbom-
lott a sor és százan, meg 
százan rohantak a zászló 
felé, hogy megcsókolhas-
sák. Ezer meg ezer torok 
harsogta, küldte az ég 
felé minden magyarnak 
legszebb imádságát, a 
Himnuszt. Úgy énekel-
ték-imádkoztak, mintha 
Szamosújvár egy pillana-
tig sem lett volna román.”
 A főtéri ünnepség-
re mindenki a legszebb 
ruháját vette fel. Akinek 
volt az díszmagyarba öl-
tözött, a szomszédos fal-

vak küldöttsége pedig 
népviseletet öltött magá-
ra. „Felvonultak az összes 
egyesületek. Jelen voltak 
az összes hatóságok és 
egyházközségek képvise-
lői. Mindenki könnyezett, 
amikor újra alkalma volt 
látni a házakon és a hiva-
talok épületein a magyar 
zászlót.”
 A Főtéren szerve-
zett nagyszabású ünnep-
ségen szavaltak a diákok, 
a hatóságok beszédet 
mondtak, az egyházi 
méltóságok pedig hálát 
adtak az Istennek, hogy 
Szamosújvár visszatért 
az anyaországhoz, majd 
pedig megáldották az ez-
redzászlót. Továbbá az 
ezred parancsnoka is fel-
szólalt. Felszólalásában 
megköszönte Szamosúj-

vár lakosságának a szere-
tetteljes fogadást.
 Az ünnepség vége 
után a honvédség elvo-
nult, este pedig a Korona 
szálló nagytermében (a 
mostani kultúrotthon) ün-
nepséget és reggelig tartó 
mulatságot szerveztek, 
melyen jelen volt Szamo-
sújvár előkelő polgársá-
ga, az értelmiségiek és a 
vidék arisztokráciája.
 A visszatérés má-
mora után következett 
Szamosújvár közigazga-
tásának a kiépítése és be-
építése az anyaországba, 
mely nem ment zökkenő-
mentesen, mert elkerül-
hetetlen lett a súrlódás a 
helyiek és a Budapestről 
érkezet köztisztviselők 
között, de ez már más tör-
ténet.
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Riti József Attila
A főgimnázium 

újraindítása és a 
cserkészmozgalom 

születése

 Várható volt, hogy 
Észak Erdély visszakerü-
lése után a magyar nyelv 
visszatér a főgimnázium-
ba, ami meg is történt. 
Hála a tanárok szervező-
készségének a lehető leg-
rövidebb idő alatt lehetett 
megszervezni és beindíta-
ni a magyar oktatást. Er-
ről szól jelen cikkünk is.
 1940. szeptember 
6-án a Petru Maior Gim-
názium igazgatója, dr. 
Precup Emil betegségre 
hivatkozva a gimnázium 
épületét és leltárát átadta

Matyasovich Ferenc fő-
könyvelőnek, Babos Béla 
és Schramkó István taná-
roknak. A volt igazgató, 
aki hírhedt volt magya-
rellenességéről már az 
átadás napján lelépett a 
városból és Bukarestbe 
költözött ahol tanárként 
tevékenykedett (1945 
után pedig Kolozs megyei 
iskolai tanfelügyelő lett).
 Az átadás ellenére 
a gimnázium épületének 
átvétele nem volt zök-
kenőmentes, mert visz-
szavonuló román kato-
nák voltak elszállásolva 
benne, ami kellemetlen 
pillanatokat okozót az új 
városvezetésnek. Mindent 
rekviráltak, amit lehetett, 
a bentlakás kocsiját, álla-
tainak egy részét is:

 „Sok kellemetlen-
ség volt a visszavonuló és 
a gimnáziumban elszál-
lásolt katonasággal. Rek-
viráltak és elvettek nem 
hivatalosan is, amit csak 
lehetett. Elvitték az inter-
nátus kocsiját, a kis bor-
ját, elloptak több mint 300 
kiló cukrot, az intézet te-
henét pedig csak Czinczás 
János altiszt tudta meg-
menteni, aki azt mondta, 
hogy az övé. Az apróbb 
dolgokat nem is említem, 
azokat bevezettük a már 
régen felterjesztett vesz-
teséglajstromba. A buka-
resti hadosztály törzse, 
amely iskolánkban szé-
kelt, az internátus liszt-
készletét is el akarta vin-
ni. Azonban Matyasovich 
Ferenc azonnal értesítette 
a román polgármestert és 
a városunkon átutazott 
német konzulra hivatko-
zással, mindnyájunk je-
lenlétében, mégis csak 
visszaadták.” (Babos 
Béla)
 A város katonai 
parancsnoksága azonna-
li hatállyal visszaállította 
a magyar gimnáziumot, 
megtartva azt a strukturát,

A főgimnázium épülete
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amiben a román gimnázi-
um működött, négy gim-
náziumi és négy kereske-
delmi osztállyal.
 1940. szeptem-
ber 25-én, a katonai pa-
rancsnokság eskütételre 
hívta be a tanárokat. A 
régi gimnáziumból átvet-
ték Matyasovich Ference 
Schramkó István, Klee 
Heinz és Babos Béla taná-
rokat, valamint visszahív-
ták az Karácsony Mihály 
iskolaszolgát. A tanári 
kart kibővítettek a szamo-
sújvári Gabányi Jánossal, 
valamint Kolozsvárról ki-
küldött tanárokkal, mint 
ahogy azt megtudjuk Ba-
bos Béla, gimnáziumi ta-
nár beszámolójából: „A 
katonai parancsnokság 
szept. 24.-re hívta be fo-
gadalomtételre a tanáro-
kat és a tanítókat. Helyi 
információk alapján pa-
rancsnokság a régi intézet 
tanárai közül Matyaso-
vich Ferencet, Schramkó 
Istvánt, Klee Heinzt és 
engem vett át. Az intézet 
ideiglenes igazgatói tiszt-
ségével Matyasovich 
Ferencet bízta meg. Az 
intézetbe visszakerült Ka-
rácsony Mihály, a régi 

idők altisztje, akit a román 
igazgató a katonaságtól 
való visszatérése után 
nem akart visszafogadni, 
és 21 évig nyugdíj nélkül 
tengette életét. A tanári 
kar kibővült a Kolozsvár-
ról kiküldött tanárokkal, a 
helybeli Gabányi János-
sal és a bécsi döntés után 
Temesvárról idehelyezett 
Csilcser Ernő tanárral.” 
(Babos Béla)
 1940. október 
18-án kezdte meg mű-
ködését a Szamosújvári 
Magyar Királyi Állami 4 
osztályos Gimnázium és 
Kereskedelmi Középis-
kola, így 21 év után újra 
lett magyar gimnáziuma 
a városnak: „21 év után 
visszakerült édes anya-
nyelvűnk az iskolába. 
Mindnyájan boldogok 
voltunk, s hálát adtunk 
érte az Istennek. De hálát 
adtunk Neki azért is, hogy 
oly vezetőket adott ne-
künk, akik komoly munká-
jukkal, bölcs belátásukkal 
és törhetetlen kitartásuk-
kal meg tudták valósítani 
szentistváni hazánk nagy-
részének a visszaállítását. 
Reméljük, hogy a többi 
rész is hamarosan vissza 

fog kerülni. Adja Isten!” 
(Babos Béla)
 1940 októberé-
ben, 40 cserkészújonccal, 
megkezdte szervezkedési 
munkáját a cserkészmoz-
galom, Gabányi János ta-
nár irányítása alatt.
 A cserkészcsapat 
műkődési engedélyét de-
cember 10-én kapta meg, 
és felvette a 386. számú 
„Czetz János” cserkész-
csapat nevet. Ezt követő-
en megkapta az egykori 
Congri román cserkész-
csapat vagyonát.
 1941. május 11-
én ünnepélyes keretek 
között, a város tiszti és 
tisztviselő kara, valamint 
a szülők előtt 52 cserkész 
tett fogadalmat. Ezen 
alkalommal Szabó Zol-
tán főhadnagy irányítása 
mellett a város melletti 
Hétkereszt hegyen a dési 
cserkészekkel közösen 
hadijátékot szerveztek, 
melyet a szamosújvári 
cserkészek nyertek meg.
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Riti József Attila

Győzelem a záró-
mérkőzésen

 Győzelemmel fe-
jezte be az őszi idényt 
a Szamosújvári Atletic 
Olimpia női csapata. Az 
utolsó fordulóban 4-0-ra 
győzte le az ACS Dream 
Team Bukarestet és meg-
erősítette harmadik he-
lyét a tabellán. A gólokat 
Iușan (kettőt), Covaciu és 
Florean szerezték. 
 A vasárnap déle-
lőtti mérkőzésen a sza-
mosújváriak a következő 
felállással kezdtek: Bal - 
Negrea, Avasiloaie, Mol-
dovan, Mera(edző és játé-

 kos) - Rus, Covaciu - 
Manciu, Iușan(CSK), 
Jean - Florean. A találko-
zón Pop D. és Felszegi 
Tünde is pályára léptek. 
 A női Liga 2, má-
sodik csoportjának ta-
vaszi idényének kezdési 
időpontját nem közölte 
még a labdarúgó szövet-
ség, de valószínűsíthető, 
hogy márciusban lesz. 
Amint megtudjuk tudósít-
juk olvasóinkat. 
 Az elmúlt évek-
ben a téli alapozást janu-
árban kezdte a csapat és 
valószínűleg nem fognak 
elutazni a városon kívülre 
felkészülni. A téli progra-
mot nem tette nyilvános-
ságra a klub. 
A forduló eredményei:

Kolozsvári CFR 1907 – 
AFC Hermannstadt 3-4
ACS Atletic Drobeta – ACS 
Roma Florin Pădurean 2-0
Atletic CS United Bihor 
Nagyvárad – Beszterce-Na-
szódi CS Glória 2018 0-8
Kolozsvári AFC Universi-
tatea Olimpia – ACS Colțea 
1920Brassó 6-2

A tabella állása:

1.Besztercei Glória   27p
2. Kv. U Olimpia      20p
3. Atletic Olimpia     20p
4. AFC Hermannstadt 18p
5.Kv. CFR                 16p
6. ACS Roma Florin Pă-
durean                       10p
7. ACS Dream Team   9p
8. ACS Atletic Drobeta 9p
9. ACS Colţea Brasó   3p
10. CS United Bihor   0
A qr kód beolvasásával 

kövesse a www.kozlony.
ro portálon a sportro-

vatot!

A győztes csapat / fotó: Claudiu Capra
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Elemisek a székesegyházban / fotó: Riti József Attila

Márton Zsuzsanna
Elemisek a székes-

egyházban

 November 17-én, 
csütörtökön az elemisek 
számára szerveztünk egy 
programot, melynek ke-
retén belül megismerked-
hettek a Szentháromság 
örmény katolikus székes-
egyházzal és ennek kalan-
dos történetével. Az ese-
mény egy tárlatvezetéshez 
hasonlított, melynek ke-
retén belül a két csoportra 
osztottuk az elemisket.
      A kisiskolásokat kör-
bevezettük a székesegyház 
belsejében, megtekinthet-
ték az oldalkápolnában ta-
lálható korábban Rubens-
nek tulajdonított barokk 

festményt (a festményt va-
lójában Joachim von Sand-
rart német festő munkája), 
a templomi kegytárgyakat 
és a mennyezeten megfi-
gyelhető csodálatos freskó-
kat. A gyerekek a templom 
kriptájáról is megtudhattak 
érdekességeket. 
      A bemutatót Riti József 
Attila történelemtanár zár-
ta, aki a székesegyház rö-
vid történetét mesélte el ne-
künk. A rendezvényen 132 
elemis diák és 10 tanítónő 
volt jelen. 
 November 18-án a 
tanítónőkkel közösen egy 
interaktív és izgalmas já-
tékot szerveztünk az alsós 
diákok számára, akik ilyen 
módon játékosan megtud-
tak különböző érdekessége-
ket a főtéri székesegyházról 

és annak történetéről. 
       A kincskereső vetél-
kedő kezdete előtt a taní-
tónők csapatokra osztották 
a gyerekeket, majd lapo-
kat osztottak ki amelyeken 
az örmény-katolikus szé-
kesegyházzal kapcsolatos 
kérdések szerepeltek. Ezt 
követően a csapatok az épü-
letben elrejtett QR kódokat 
kellett megtalálják, majd 
beszkenneljék az okoste-
lefonjaik segítségével, így 
megtalálták a válaszokat 
a lapon feltett kérdésekre. 
Csapatunk tagjai segéd-
keztek akkor hogyha egy 
csapat esetleg nem értette 
volna a kérdéseket vagy a 
technikai okok miatt nem 
tudtak választ adni egy kér-
désre. Továbbá az örmény 
ábécével is megismerked-
tek, ennek segítségével le 
kellett írják nevüket a lapra. 
        A játék végén min-
denki nyert. A jutalom egy 
oklevél és házi készítésű 
dalauzi volt. 
 Köszönjük a kö-
szönjük a szülőbizottság-
nak, hogy támogatta a fu-
vart, Lécfalvi Etelkának a 
dalauzit és Hideg Melin-
dának a mézet! Köszönjük 
a tanítónőknek és Molnár 
Tibornak a segítséget!
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A szamosújvári Szentháromság örmény-katolikus szélesegyház fontos mérföldkővei
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