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Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést Lin dab lemezzel, cserépfedést, lemezfes-
tést, egyéb bádogos munkák elkészítését, csatornakészítést több színben, valamint 
belsőépítészeti munkálatokat és fa kertek-kapuk készítését – előnyös árakon. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

TEMATIKUS MAGAZINT JELENTET MEG HAVONTA A KOLOZS MEGYEI TELEPÜLÉSEN MŰKÖDŐ TÖRTÉNELMI KLUB

Múltidézés a szamosújvári lapban
A szamosújvári Kemény 
Zsigmond Elméleti Lí-
ceum történetéről, a helyi 
örmény közösség múltjá-
ról, a trianoni békeszerző-
désről is olvashatnak az 
érdeklődők az Iskolai Tör-
ténelmi Magazinban. Riti 
József Attila ötletgazda a 
havilap céljáról, tartalmá-
ról beszélt lapunknak.

 » BEDE LAURA

A történelmet szeretné meg-
ismertetni, valamint be-
mutatni a diákoknak az az 

elmúlt korokhoz való viszonyu-
lását a szamosújvári Kemény 
Zsigmond Elméleti Líceum 
tematikus klubjának lapja. Az 
Iskolai Történelmi Magazin Riti 
József Attila kezdeményezésé-
re jelenik meg havi rendsze-
rességgel. „Régi tervem volt a 
lap létrehozása, és júniusban 
végre sikerült megvalósítani, 
amikor megjelentettem az első 
számot. A magazinba az általam 
működtetett történelmi klub di-
ákjai írnak majd, nyilván a vaká-
ció idején kevesebbet. Én is köz-
lök majd minden alkalommal, és 
természetesen más pedagógusok 
is élhetnek ezzel a lehetőséggel” 
– mondta a Krónika megkeresé-
sére a Kolozs megyei tanintézet 

történelem–földrajz szakos taná-
ra. Hozzátette, a magazint beje-
lentette a bukaresti Román Nem-
zeti Könyvtárban, és megkapta az 
időszaki kiadványok nemzetközi 
azonosítóját (ISSN – Internatio-
nal Standard Serial Number).

A lapot egyelőre elektroni-
kus formátumban, az Iskolai-
történelmimag.wordpress.com 
oldalon tekinthetik meg az ér-
deklődők. Az első lapszámban 
többek között a szamosújvári 
magyar líceum történetéről, Ke-

mény Zsigmondról, a trianoni 
békeszerződésről, a somkeréki 
református templomról írnak a 
diákok és tanáruk.

A főszerkesztő arról is beszélt, 
hogy a júniusi lapszámot bizo-
nyítottan 115-en látták, olvas-
ták. Ezt követően készült egy 
különkiadás az örmények és az 
örmény magyarok nagy ünne-
pe, Világosító Szent Gergely al-
kalmával. A lapszám több olyan 
írást tartalmaz, amely a szamos-
újvári örmény közösség múltjá-
hoz köthető.

A növekvő érdeklődést bizo-
nyítja, hogy míg az első lapot 
115-en látták, olvasták, a kü-
lönszámot már 156-an megte-
kintették. A hónap végén pedig 
megjelenik a magazin második 

száma, amely többek között a 
kommunizmus eredetével és tí-
pusaival, a rendszerváltozással, 
helytörténettel foglalkozik. Riti 
József Attila szeretné, ha a jö-
vőben pályázati forrásból meg-
jelenhetne a magazin nyomta-
tásban, nagy példányszámban. 
Jelenleg amennyiben valaki igé-
nyeli, e-mailban is elküldik neki 
a lapot, szándékát a ritiattila@
gmail.com címen jelezheti.

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
RI

TI
 JÓ

ZS
EF

 A
TT

IL
A

A hónap végén megjelenik az Iskolai Történelmi Magazin második száma

 » INNEN-ONNAN

Ma reggel újranyit 
a kolozsvári Insomnia
Négy hónap és négy nap bezárt-
ság után ma reggel nyolckor újra 
megnyitja kapuit a vendégek 
előtt Kolozsvár legrégebben mű-
ködő kocsmája, az Insomnia. A 
lokál 24 éves történetében még 
sohasem volt ilyen hosszú ideig 
zárva – tájékoztatták szerkesz-
tőségünket a kocsma munka-
társai. Mint írták, az Insomnia 
jelentős felújítási munkálatokon 
ment keresztül, teljesen átala-
kult, mondhatni megfi atalodott. 
A terasz falait színes falfestmé-
nyek, faberendezések és fények 
díszítik. A belső tér továbbra is 
felújítás alatt áll, ez majd csak 
akkor nyílik meg, amikor a jár-
ványügyi szabályok ezt lehetővé 
teszik. A terasz befogadóképes-
sége limitált az érvényben lévő 
szabályozások miatt, ezért asz-
talfoglalás szükséges. A kocsma 
arculata is „ráncfelvarrást” 
kapott, visszatértek a kezdetek-
beli, ikonikus logóhoz, miköz-
ben modern grafi kai elemekkel 
egészítették ki a látványt.

Kárpát-medencei családok 
is kapnak könyveket
Több ezer könyvet kapnak a 
családok a következő hetekben 
a Könyvet – otthonra program 
részeként, az első csomagokat 
tegnap vehették át a közremű-
ködő családszervezetek képvi-
selői Budapesten. A könyvcso-
magokat, amelyek felnőtt- és 
gyerekkönyveket, magyar és 
világirodalmat egyaránt tar-
talmaznak, a Kárpát-medencei 
Családszervezetek Szövetsége, 
a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete és az Egyszülős 
Központ juttatja el a családok-
nak – közölte Novák Katalin, 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának (Emmi) család- és 
ifj úságügyért felelős államtit-
kára. Demeter Szilárd, a Petőfi  
Irodalmi Múzeum főigazgatója 
elmondta, a karantén idején 
raktárakban ragadt könyvkész-
leteket állami támogatással 
megvásárolták, és olyan társa-
dalmi csoportoknak juttatják 
el, amelyeknek szükségük van 
a tartalmas kikapcsolódásra.

Sikeresen rajtolt 
az első arab Mars-misszió
Elindult a világűrbe az első 
arab Mars-misszió Japánból 
tegnap reggel. Omran Saraf 
projektvezető elmondta, min-
den a terv szerint halad. Az élő 
közvetítés tanúsága szerint az 
el-Amal, vagyis Remény névre 
keresztelt Mars-szondát hordo-
zó rakéta helyi idő szerint 6.58-
kor hagyta el a kilövőállást 
a tanegasimai űrközpontból 
– közölte az MTI. Az el-Amal 
az indulás után nagyjából egy 
órával kinyitotta a napeleme-
it, és önállóan folytatja útját 
494 millió kilométeren át, 
átlagosan 121 ezer kilométe-
res óránkénti sebességgel. A 
tervek szerint hét hónap múlva 
éri el a vörös bolygót, pályára 
áll körülötte, és adatokat gyűjt 
a légkörről. A programot Dubaj-
ból irányítják.

 » A lapot elektronikus 
formátumban, az Iskolaitör-
ténelmimag.wordpress.com 
oldalon tekinthetik meg az 
érdeklődők.




