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Keramikus-, tűzzománc-, 
bútorfestő és hímzőműhelyt is 
kialakítottak a szamosújvári 
Téka-kézművesházban, amely-
ben számos használati tárgy 
készült az elmúlt hónapokban. 
Rariga Imola, a Téka Alapítvány 
munkatársa az új létesítmény-
ről, a közös alkotásról beszélt a 
Krónikának.

 » BEDE LAURA

V égre teljesült egy nagy álmunk 
– mondta lapunknak az újon-
nan elkészült szamosújvári 

Téka-kézművesházról Rariga Imola. 
A Téka Alapítvány munkatársa fel-
elevenítette, hogy korábban is szá-
mos műhelytevékenységet tartottak 
gyerekek és felnőttek számára egy-
aránt a Kolozs megyei városban, vi-
szont a terek nagyon kicsik voltak, az 
igény pedig egyre növekedett. Még a 
karantén előtt sikerült kibérelniük a 
Kemény Zsigmond Elméleti Líceum 
mellett egy nagy műhelyt, amelyet 
felújítottak, és áthordtak minden 
szükséges eszközt. Így kialakult 
egy keramikusműhely, egy tűzzo-
máncműhely, és kisebb terekben bú-
torfestés, makramézás, gyöngyfűzés 
zajlik. „A karantén olyan szempont-
ból jött kapóra, hogy tudtunk alkotni. 
Mind az irodai alkalmazottak, mind a 
pedagógusok kézműveskedtek. Már 
megtekinthetők az első olyan alkotá-
sok, amelyeket eladásra készítettünk 
ebben a műhelyben” – hívta fel a fi -
gyelmet Rariga Imola.

A Téka Alapítvány honlapján és 
Facebook-oldalán ma tették közzé a 
különféle használati tárgyakat: ke-
rámiából készült csuprokat, kisebb 
fazekakat, salátástálakat, méztartót, 
vajtartót, kancsót. A tűzzománcmű-
helyben pedig rengeteg gyönyörű 
ékszer készült, amelyet szintén meg-
vásárolhatnak az érdeklődők. „A 
szakácsnők ebben a periódusban 
nem főztek, mert a gyermekeink nin-
csenek itt. Ők széki származásúak, és 

nagyon szép írásos terítőket, házi ál-
dást hímeztek. Pedagógusaink pedig 
bogoztak, virágtartókat készítettek, 
amihez mi a keramikusműhelyben 
elkészítettük a kaspókat. Mindezeket 
eladásra kínáljuk, ugyanakkor min-
den igényt szeretnénk kielégíteni, és 
rendelésre is készítünk majd tárgya-

kat, például házszámokat” – részle-
tezte a Téka Szórványkollégium igaz-
gatója. Hozzátette, egyelőre online 
zajlik majd az eladás, úgy gondolják, 
hogy főként Szamosújvárról vásárol-
nak majd az érdeklődők, valamint 
olyan helyekről, ahová postázhatják 
a csomagot, vagy pedig átadhatják 

MÁTÓL MEGVÁSÁROLHATÓK A TÉKA ALAPÍTVÁNY SZAMOSÚJVÁRI MŰHELYÉBEN KÉSZÜLT HASZNÁLATI TÁRGYAK, ÉKSZEREK

Teret „hódítanak” a kézműves foglalkozások

A tervek szerint a Téka-kézművesházban szerveznék meg a felnőtteknek szóló keramikustábort
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személyesen Kolozsváron, Széken, 
illetve a környező településeken.

A Téka Alapítvány tervei között 
szerepel, hogy amint a járvány-
helyzet megengedi, biztonságos 
körülmények között megtartanák 
a kézművesházban a felnőtteknek 
szóló keramikustábort. „A fel-
nőttek jobban be tudják tartani a 
járványügyi szabályokat, és most 
elég nagy a tér is ehhez. A tábor-
ban azok vesznek részt, akik egész 
évben járnak hozzánk tanfolyam-
ra, és most egy héten keresztül 
alkothatnak majd. Júliusban lett 
volna, de kicsit elhalasztottunk, 
remélve, hogy augusztusban köny-
nyebben és biztonságosabban 
megszervezhetjük” – fogalmazott 
Rariga Imola. Mint kifejtette, a 
kézművesházban továbbra is zaj-
lanak a tevékenységek, és amint 
lehet, meghirdetik a tanfolyamo-
kat, amelyeket szakképzett okta-
tók tartanak. Ugyanakkor remélik, 
hogy ősztől megtarthatják a heti 
foglalkozásokat a bentlakó diákok 
és a szamosújvári érdeklődők szá-
mára egyaránt. Ebben az esetben 
vegyesen lesznek  a csoportok, ro-
mán és magyar nyelvű, gyerekek-
nek és felnőtteknek is.

 » A Téka Alapít-
vány honlapján és 
Facebook-oldalán 
ma tették közzé a 
különféle haszná-
lati tárgyakat.

 » KRÓNIKA

Az Országos Diszkriminációellenes 
Tanács (CNCD) 10 ezer lejre bír-

ságolta a Google Románia vállalatot, 
amiért elektronikus térképalkalma-
zásában az új bukaresti ortodox szé-
kesegyházat, a Nemzet megváltása 
katedrálist átnevezték a Nemzet butí-
tása katedrálisnak. Az Asztalos Csaba 
vezette intézmény egyhangúlag hozta 
meg a döntést, a testület mind a nyolc 
tagja a bírságolás mellett döntött. A 
Google térképén az adott helyen meg-
jelenő címke az ortodox egyház éles 
tiltakozását váltotta ki. A parlament 
alárendeltségébe tartozó testület hiva-
talból indított eljárást, és megállapí-
totta, hogy a Google Románia semmit 
nem tett a megelőzés érdekében, és 
nem is értesítette az anyavállalatot az 

ellenük folyó eljárásról. A bírságról 
döntő testületi tagok szerint a vállalat 
megsértette általában a vallási csopor-
tok tagjainak méltóságát, ebben az 
esetben kifejezetten az ortodoxokét.

Asztalos Csaba, a bukaresti testület 
elnöke úgy vélte, ez az eset diszkri-
minációnak minősül, hiszen egy cso-
portot megaláztak. Elmondta, hogy 
felszólították a Google romániai le-
ányvállalatát, közölje netes felületén 
tíz napon keresztül az ellene hozott 
elmarasztaló döntés összefoglalóját, 
és a továbbiakban alakítson ki olyan 
rendszert, hogy ellenőrizhesse a kü-
lönböző címkéket, és megelőzhesse 
az ehhez hasonló eseteket. A társa-
ság illetékesei azzal magyarázkod-
tak, hogy nem ők a hibásak a címke 
megjelenéséért, hanem az írországi 
anyavállalat.

A vitát kiváltó címke májusban 
jelent meg, de emlékeztetettek, 
hogy nem először keresztelték át a 
székesegyházat a Google-térképen, 
korábban a „pátriárka büszkesége 
katedrálisnak” és a „korruptak ka-
tedrálisának” is elnevezték. A szé-
kesegyház még nincs teljesen be-
fejezve, a 110 méter magas, 38 ezer 
négyzetméteres impozáns méretű 
létesítmény megosztotta a közvéle-
ményt, hiszen sokan értetlenkedtek, 
miért kell ekkora templomot építe-
ni ahelyett, hogy az egészségügyre 
és oktatásra fordítanák a pénzt. A 
román ortodox egyház vezetősége 
azzal érvelt, hogy a régi székesegy-
házrangú templom túl kicsi, és Bu-
karestnek szüksége van arra, hogy 
legyen egy méltó katedrálisa, mint 
minden európai fővárosnak.

Megbírságolták a Google-t a katedrális átkeresztelése miatt

 » A Google 
térképén az adott 
helyen megjelenő 
címke az ortodox 
egyház éles tilta-
kozását váltotta 
ki. A parlament 
alárendeltségébe 
tartozó testület 
hivatalból indított 
eljárást.

 » RÖVIDEN

 „Sztárözön” egy új 
amerikai fi lmben
Robert De Niro, Oscar Isaac, Do-
nald Sutherland, Anne Hathaway 
és Cate Blanchett főszereplésével 
készül James Gray új fi lmje, az Ar-
mageddon Time. A részben önélet-
rajzi ihletésű fi lm Gray fi atalkorát 
mutatja be az 1980-as évekbeli 
New York Queens városrészében, 
ahol az Ad Astra – Út a csillagokba 
rendezője egy olyan magániskolá-
ba járt, amelynek mások mellett 
Donald Trump is a diákja volt. 
A The Hollywood Reporter című 
fi lmes portál értesülései szerint az 
Armageddon Time forgatóköny-
vét Gray írta. Az alkotást a Wild 
Bunch nevű nemzetközi fi lmér-
tékesítő cég fogja képviselni az 
idén virtuális formában jelentkező 
cannes-i fi lmvásáron. 

„Kivirágzott” tárgyak. A Téka Alapítvány munkatársai többek között bútorfestéssel foglalkoztak az elmúlt hónapokban




