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Székelyföldi sikerek
a sarmaságiaknak

Mentovics Éva

A legszebb
ünnepen
Janne Teller szavaival élve „A történelem halhatatlansága
szükségszerűen nem a múlttól, hanem a jövő emlékezetétől függ,
mert a múlt csak akkor létezik, ha a jövő nemzedékek emlékeznek
még rá. Tehát történelem csak akkor van, ha azt a következő
nemzedék megismeri.” Ahhoz, hogy a jövő nemzedéke ismerhesse a
történelmet, már egészen kicsi korban el kell hinteni benne azokat
a magvakat, amelyek ehhez hozzájárulnak. A szülői támogatás, az
iskolai történelemórák, a pedagógusok, mind abban segítenek,
hogy az elhintett magvak kicsírázhassanak a gyermek elméjében,
amelyek abban segítenek neki a későbbiekben, hogy jobban
megérthesse a törénelmünket és történetünket.
4-5. oldal

A tartalomból
Ady Endre Emléknap

A szilágylompérti Ady Endre
Általános Iskolában helyi elöljárók,
pedagógusok, diákok és a község
polgárai szép számban jelen voltak az
új iskola felavatása alkalmából,
2. oldal
április 20-án, pénteken.

Farsangtemetés Selymesilosván

Április 22-én a Csillagocska
Néptáncegyüttes Selymesilosvára
látogatott a „Látogatóban” program
sorozaton belül, „Farsangtemetés”
című műsorukat mutatták be.

6. oldal

Oly fénylő a pillantásod,
mint égen a csillagok.
Felém nevet kedves arcod,
ha megjöttem, itt vagyok.
Úgy ölel át féltő karod,
mint dombok a völgyeket,
melengető, kósza szellő
a májusi zöld gyepet.
Kacagásod oly gyöngyöző,
mint erdőn a kispatak,
amikor a lombok közül
csörgedezve kiszalad.
Hangod bársony melegével
kényezteted lelkemet.
Pihentető meséd után
minden álmom szebb lehet.
Fürgébben ver most a szívem,
úgy lüktet, és kalapál…
Ő is tudja, nincs szebb ünnep,
e májusi szép napnál.
Minden egyes dobbanása
jóságodat köszöni.
Az én édes, tündérlelkű
jó Anyámat köszönti fel.
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Ady Endre Emléknap

A harmadik alkalommal megrendezett Ady Endre emlékére címmel meghirdetett vers
és prózamondó verseny az idén is nagy érdeklődésnek örvendett, hiszen mára már
regionális méreteket öltött, és bekerült az országos versenynaptárba. A szilágylompérti
Ady Endre Általános Iskolában helyi elöljárók, pedagógusok, diákok és a község polgárai
szép számban jelen voltak, hogy az idei rendezvényt megkoronázhassák az új iskola
felavatásával, április 20-án, pénteken.
Egész napos programot szervezett Sarmaság község és az szilágylompérti iskola vezetősége,
hogy méltó képen ünnepelhesse
az intézmény elkészülését, valamint az idén a hagyományoktól
eltérő időpontban tartott vers és
prózamondó versenyt, levélíró
pályázatot V-VII. osztályosoknak,
és rajzversenyt, előkészítő- VII.
osztályos diákoknak.
Délelőtt a helyi pedagógusok
vezetésével tevékenységek folytak az iskola termeiben, ahol a
diákok a több mindent kipróbálhattak, majd a délben megkezdődött az iskola ünnepélyes átadása.
Sólyom Tünde, szilágylompérti
iskola vetője köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót Bőti
Sándor-Csabának, a sarmasági 1-es számú Szakképző
Líceum igazgatójának. Az igazgató elmondta, hogy nagyon fontos lépést tesznek azok, akik ezen a versenyen
elindulnak, történjen ez vers- és prózamondás vagy rajz
kategóriában, hisz egyéniségük legrejtettebb és legtisztább értékeit hozzák elő. Megtanulhatnak egy másik
nagy titkot is: megosztani velünk a bennünk megszülető
szépséget és örömöt. Továbbá a verseny részleteiről számolt be. Idén Bukarestből, Szatmár, Kolozs és Szilágy
megyéből összesen 24 iskolából 391 diák jelentkezett
a versenyre, ebből 331 diák küldött be rajzot, vers- és
prózamondó versenyen, valamint a levélíró pályázaton
60 diák vett részt. Őt követően Seres Dénes parlamenti
képviselő beszélt az anyanyelven történő oktatás fontosságáról. A képviselő hangsúlyozta, kiemelten fontosnak tartja, hogy gyermekeinknek lehetősége legyen
arra, hogy saját településükön tanulhassanak és hogy a
magyar nyelvet és hagyományainkat őrizzék. Kovács
Irén Erzsébet, államtitkár arra tért ki beszédében, hogy
bármilyen korszerű iskolaépületeink lehetnek, az oktató-nevelő munka eredményét az ember határozza meg,
aki nap- mint-nap oktat, nevel munkája által. A humán tényező az elsődleges ebben a munkában. Ennek
alapvető kiegészítői az iskolai környezetet meghatározó fizikai tényezők, amelyekkel a gyermekek folya
matosan interakcióban állnak. Ezek meghatározzák
tevékenységüket, tapasztalatszerzésüket önmagukról

és képességeikről.Éppen ezért gyermekeink egészséges
fejlődése érdekében nélkülözhetetlen egy higiéniai és
szellemi szempontból biztonságos környezet kialakítása, tágas, világos és megfelelően felszerelt tantermekkel.
Az államtitkár asszony kérdésünkre a következő képen
összegzett: ,, Az oktatás, az iskolák nemcsak a pedagógusoké és diákoké, hanem mindenkié. És ha így van,
akkor mindenkinek megvan a maga szerepe benne. Ez
a szerep nem kicsi, és nem is lehet az, hiszen egész magyarságunk fennmaradásának garanciája az erős oktatási rendszer. Ehhez elkötelezett politikusokra, jó lfelkészült pedagógusokra és lelkes szülőkre van szükségünk.
A mi vidékünkön, a Szilágyságban, ezek a feltételek
biztosítottak, nagyon jó pedagógusaink vannak, akik
korszerű tanintézményekben nevelik gyermekeinket.”
A beszédek sorát Dari Tamás főtanfelügyelő-helyettes
és Dombi Attila-János, Sarmaság község polgármestere
zárta. A főtanfelügyelő szilágylompért monográfiájából
olvasott fel egy részletet majd beszéde végén arra kérte
az összegyűlteket, hogy emlékezzenek arra, hogy a település gazdagabb lett ezzel a rendezvénysorozattal és
ezáltal visszakap valamit történelméből. Végül Dombi
Attila-János köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik
hozzájárultak az iskola felújításának létrejöttéhez és további összefogásra buzdította a közösséget, hogy hasonló örömökben gazdag eseményeket éljenek át együtt.
Folytatás a 3. oldalon
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A köszöntő beszédek után, a szalagot átvágva,
hivatalosan is megnyitották az Ady Endre Általános
Iskolát, majd beinvitálták a jelenlévőket. Az iskola
épülete új szárnnyal bővült, teljes átalakuláson, minőségi változáson esett át. Létesült: 9 modern tanterem,
1 informatika terem, 1 könyvtár, 1 tanári, mindezek
után egy korszerű, modern iskolaépület áll az itt tanuló diákok rendelkezésére. A felújított iskola egy új
lépcsőfok a település fejlődésében.
A nap további részében a szavalóverseny és prózamondás vette kezdetét. Az általános iskolás diákok
fél kettőtől mutathatták meg tudásukat. A verseny két
korcsoportra volt osztva, egyik teremben az V-VI. osztályos diákok mérhették össze tudásukat, míg a másik
teremben a VII-VIII. osztályosok.
Az V.-VI. osztályos diákok előadását Osváth Sára,
nyugalmazott magyartanárnő, Veres Piroska, írónő és
Katona Enikő tanítónő értékelte, a VII-VIII. osztályosokét pedig Rozs Rita tanfelügyelő asszony, Újhelyi
Mária, nyugalmazott magyartanárnő és Thököly Vajk,
költő értékelte.
A szavalóversenyt a koszorúzási ünnepség követte, amely a szilágylompérti református templomkertben, Ady Endre mellszobra előtt zajlott. A következő szervezetek, magánszemélyek tették tiszteletüket:
az RMDSZ Szilágy megyei Szervezetének részéről
Szász Tamara, az RMDSZ Sarmasági Szervezetének
részéről Berki Edith elnök és Bőti Sándor-Csaba alelnök, az RMDSZ Szilágylompérti Szervezetének
részéről Gombos Zsigmond elnök és Székely Csaba
alelnök, a Sarmasági Polgármesteri Hivatal részéről
Dombi Attila-János polgármester és Kovács Tibor
alpolgármester, a Szilágy Megyei Tanfelügyelőség részéről Rozs Rita tanfelügyelőasszony és Dari Tamás
főtanfelügyelő-helyettes, a Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceum részéről Bőti Sándor-Csaba igazgató és Székely Hajnal tanárnő, a Szilágylompérti Ady
Endre Általános Iskola részéről koszorúzott Kupás
Tibor tanár és Csóka Judit tanítónő, a Pro Almamater
Szülőbizottság részéről koszorúzott Dombi AttilaJános elnök és Szabó Éva tanárnő, a Szilágylompérti
Szülőbizottság részéről Bogya Gizella és Kirei
Erzsébet, a zilahi Simion Barnutiu általános iskola
részéről Smith Anna tanárnő, a Szilágynagyfalui1-es
Számú Szakképző Líceum részéről Major Gyöngyi
aligazgatónő és Orosz Gabriella tanárnő.
A koszorúzási ünnepséget követően mindenkit
a Szilágylompérti Református Templomba invitáltak, ahol Bogya Árpád lelkész bemutatta a kazettás
mennyezetéről híres templomot. A lelkész Úr kiemelt
néhány motívumot, amelyek a mennyezetet díszitik.
Ezek között ott volt a mindent látó szem, Jónás visszatérő alakja, a jó és a rossz egyensúlyát fenntartó
erők motívumai is.
A bemutatót a díjkiosztás követte, amelyet talán
minden diák már izgatottan várt. Mint már említettük, volt egy levélíró pályázat is, amelyet Adynak
címezve kellett megírni, ebben a megmérettetésben

is két kategória volt (V.-VI. és VII.-VIII.osztály). Az
Adynak címezett levelekből négyet meghallgathattunk Sólyom Szabina és Gál Krisztián felolvasásában, akik az iskola volt diákjai, jelenleg teológusok.
A levelek igazán emberközeliek, barátságos hangvételel voltak, tükrözték a levélíró Adyról szerzett
tudását. A levelek hallatán az az érzés támadhatott
bennünk, hogy az író valóban ismerte a szilágylompérti származású költőt.
A levélíró verseny díjazottjai: V.-VI. osztály I díj.
Szabó Ákos -Lompérti Ady Endre Általános Iskola. II
díj Birtalan Nikolett - Szilágybagosi Általános Iskola
és III. díj Virág Brigitta-Beáta - Lompérti Ady Endre
Általános Iskola.
VII.-VIII. osztályos csoportban I díjat kapott
Váradi Hunor - Zilahi Református Wesselényi Kollé
gium, II. díj Sólyom Csilla Borbála - Lompérti Ady
Endre Általános Iskola 3. Tönkő Orsolya - Szilágy
bagosi Általános Iskola.
A továbbiakban megtudhattuk a szavalóverseny és
prózamondás nyerteseit is:
V.-VI. osztályosok kategóriájában I. díjban részesült Bántó Mózes, Szilágsámsomi Szikszai
Lajos Általános Iskola, II. díj Jámbor Joel, Zilahi
Református Wesselényi Kollégium, III. díj Mák
Csenge Tünde, Sarmasági 1-es Számú Szakképző
Líceum
VII-VIII. osztályosok kategóriájában – I. díj.
Gyulai Ádám, Szilágsámsomi Szikszai Lajos
Általános Iskola, II. díj. Kiss Virág, Zilahi Mihai
Eminescu Általános Iskola, III. díj. Kuglis Adrienn,
Zilahi Simion Barnutiu Általános Iskola.
A harmadik verseny is díjazásra került, amely a
rajzverseny volt. Ebben a kategóriában egy előre
felállított zsűri döntött, amely elbírálta a beérkezett
rajzokat. Ennek a versenynek az volt az érdekessége, hogy a nap folyamán a vendégek is dönthettek a
rajzok sorsáról, így a közönségdíj is átadásra került.
Természetesen itt is volt korcsoport szerint leoszát:
előkészítő osztály, II., III.-IV., V.-VI. illetve VII.-VIII.
osztály. A nyertesek a következők:
Eko (I.): I. díj Józsa Anna Zsófia, Szilágyperecseny,
II. díj Budai Teodóra, Szilágysomlyó, III. díj Bede
Brúnó Szilágysomlyó.
II. Osztály: I. díj Nagy Hajnalka, Bogdánd, II.
díj Zay Amália, Szilágyfőkeresztúr, III. díj Somogyi
Anna, Kraszna. III.-IV. Osztály: I. díj Nagy Zsófia,
Bogdánd, II. díj Balla Szilvia Barbara, Szilágype
recseny, III. díj Oláh Eszter, Kraszna.
V.-VI. Osztály: I. díj Bántó Mózes, Szilágysámsom,
II. díj. Ambrus Viktória, Szilágysomlyó, III. díj Ilyés
Kriszta-Kinga, Magyargoroszló. VII.-VIII. Osztály:
I. díj Sólyom Csilla, Szilágylompért, II. díj Barciu
Maria Daria, Szilágynagyfalu, III. díj Ghile Angéla,
Szilágybagos.
Adíjkiosztót követően közös vacsorával zárult az
esemény.
Székely Anetta és Vicsi Judith
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Székelyföldi sikerek a sarmaságiaknak
Talán egy történelemverseny
igazi mérföldkő lehet ebben a folyamatban, hiszen egy verseny, a plusz
felkészülés tudásszomjra sarkallja
az ifjú „történészeket”.
Az április negyedike és hatodika közötti időszak különleges volt a Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceum számára.
Horváth József történelemtanár
két diákja részt vehetett a már
második alkalommal megszervezett Magyarságtörténelem Tan
tárgyverseny országos szakaszán.
Horváth Józseffel és diákjaival beszélgettem.
- Megkérném a tanár Urat, hogy mondja el, pontosan
milyen versenyről van szó.
- Az idén második alkalommal rendezték meg a
Magyarságtörténelem Tantárgyversenyt VI-VII-es
tanulók számára. A helyi szakasz után két tanulónk
kiválóan teljesített: Horváth Dóra Erzsébet és Szabó
Dávid Szabolcs. Ők jogot nyertek arra, hogy a megyei szakaszon képviseljék a Sarmasági 1-es Számú
Szakképző Líceumot. A 2018. március 17-én megrendezett megyei tantárgyversenyen, amelyet a Mihai
Eminescu iskolában bonyolítottak le Zilahon, a nevezett két tanuló kiválóan teljesített, 9-s átlaggal bejutottak az országos döntőbe. Büszkék vagyunk, hogy már
az első próbálkozásunk elvitt minket az országos döntőig, amelyet Sepsiszentgyörgyön, a Mikes Kelemen
Elméleti Líceumban szerveztek meg.
- Miből állt a verseny?
- A verseny az eddig tanult tanyagról szólt és tulajdonképpen két része volt: egy irásbeli rácsteszt valamint
egy törtánelmi témájú jelenet. A történelmi témájú jelenet többek között egy I. Világháborús tragikus emléket
elevenít fel, amikor két sarmasági honvéd az olasz fronton szolgált,a jelenet címe: Aki vissza jött, és aki nem. Az
életben maradt, de megsebesülten hazatérő honvéd az
elhunyt tizedes családjának hozza el annak személyes
holmijait és elmeséli a bajtársával eltöltött eseményeket,
azokat a szörnyűségeket, amelyeket együtt éltek át a
fronton, és sajnos tanúja volt annak is, hogy gyerekkori
jó barátja, gyilkos golyónak lett az áldozata. A hazatérő
ezekről beszél elesett társa édesanyjának.
- Hogyan működött a felkészülés, számotokra ez
milyen volt?
- Dávid: Hát órák után átvettük a tananyagot az erdélyi fejedelemségek körától egészen az

I. Világháborúig, aztán április 4-én indultunk el
Sepsiszentgyörgyre. A verseny előtt is át ismételtük a
tudnivalókat.
- Ez egyéni vagy csapatmunka volt?
- Horváth J: - Igen, csapatmunka volt, volt a sarmasági csapat és a Szilágycsehi Gyulaffy László magyar
tannyelvű általános iskola VI.-VII.-es diákjai vettek
részt a versenyen Szilágy megyéből.
- Hogy működött a csapatmunka, könnyen tudtatok
együtt dolgozni?
- Dávid: Hát a csapatmunkát megpróbáltuk, ez szerencsére sikerült is. Sajnos voltak olyan témakörök,
amelyek nem mentek a legjobban , de igyekeztünk
ezeken is dolgozni. Osztálytársak is vagyunk, így ez
is hozzájárult a sikeres csapatmunkához.
- Dóra: Szerintem jól működött a csapatmunka. Az
együttműködés is nagyon jól ment, mint az írásbelin,
mint a szindarabban. Ez annak köszönhető, hogy könnyen megértettük egymást.
- Milyen tapasztalataid vannak a versenyről, hogy
érezted magad amikor megkaptátok a feladatokat?
- Dávid: Nagy nyomás volt rajtam, mert amikor
megláttam, hogy a fogalmazás miről kell szóljon,
rögtön arra gondoltam, hogy ebből baj lesz, mert én
inkább az 1848-1849-es forradalmat ismételtem, de
igyekeztünk együtt megoldani, amely végül helyesnek
is bizonyult.
- A történelmi jelenet előadása hogy sikerült?
- Horváth J.: Ebben a jelenetben sziporkáztak, 9,80as minősítéssel a második legjobbak voltak. Ez számomra is nagy elismerés, hiszen ez volt életem első
megírott kis színdarabja. A jelenet egyik fő sajátossága
volt, hogy igyekeztek a jó „izes” sarmasági nyelvjárást
használni, amely ezelőtt 100 évvel volt használatos.
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A zsűri köreiben (amely egyetemi tanárokból, az
ottani sepsiszentgyörgyi középiskola képviselőjéből, a
múzeum képviselőjéből, a tanügyminisztérium képviselőjéből állt) osztatlan sikert aratott.
- Hogyan adtátok elő a színdarabot?
- Dávid: A színdarab során a kornak megfelelő népviseletbe öltöztünk mindketten, én személy szerint
fehér inget, mellényt, bársonydnadrágot, csizmát és
kalapot viseltem.
- Dóra: A színdarab ideje alatt fekete öltözetben voltam mivel egy idősebb asszonyt alakítottam akinek a
fia elhunyt az első világháborúban.
- Az előadásra hogyan készültetek?
- Dávid: A magyar tanárnő sokat segített nekünk a
színdarab előadásában, amelyet ezúton is nagy szeretettel köszönünk neki! Sokat foglalkozott velünk és
órák után ezt is elpróbáltuk néhányszor.
- A versenyen kívül miben vehettetek még részt? Volt
esetleg kirándulás is?
- Dávid: Volt városnézés is, elmentünk a parkba,
ahol elmondták a város történetét, ezt követően elmentünk a Bod Péter könyvtárba, ahol megvolt az
ünnepélyes megnyitó. Másnap pedig az írásbeli után,
a szilágymegyeiek, elmentünk egy újabb városnézésre,
körbejártuk a parkot, elmentünk egy plázába is. Utolsó
nap meglátogattuk a Székely Nemzeti Múzeumot,
ahol rengeteg érdekes dolgot láthattunk, székely
népviseletet,volt egy külön szoba Gábor Áron életéről,
és itt láthattunk egy Gábor Áron által épített réz ágyút
is, többek megtalálható volt még Sepsiszentgyörgy
zászlója a határőrezred korából, volt egy rész ahol kitömött állatokat tekinthettünk meg, ezt követően pedig
egy régi székely házat nézhettünk meg. Összegzésben
egy nagy és szép múzeumot tekinthettünk meg, amely
nagyon tetszett mindkettőnk számára.
- Hazafele milyen nevezetességeket látogattatok meg,
vagy nem álltatok meg sehol sem?
- Dávid: Úton hazafele megálltunk Segesváron,
szét néztünk a várnál, szuveníreket vásároltunk.
Felmentünk a leghosszabb lépcsőn, a szilágycsehi
barátaim meg is számolták a lépcsőfokokat, összesen
174-et számoltak. Ennyiben nem merült ki a kirándulásunk hazafele, hiszen egy német temetőt is megnézhettünk, amely kicsit különbözött a mienktől.
- Milyen tapasztalatokkal tértetek haza?
- Dóra: Jó tapasztalatokkal tértem haza. A verseny
arra is lehetőséget adott, hogy új barátságok szülessenek. Sok embert megismerhettünk és meg is ismertünk
egy pár versenyzőt. Jó tapasztalatokkal tértem haza,
szerintem megérte elmenni és tanulni.

- Ha még lenne lehetőségetek, részt vennétek újra egy
hasonló versenyen?
- Dávid: Természetesen igen! Nagyon szeretem a
történelmet, az egyik kedvenc tantárgyam, így nagyon
sokat foglalkozom ezzel, tehát bármikor újra részt vennék egy ilyen versenyen.
- Dóra: Ez nem is kérdés természetes, hogy részt
vennék. Csak annyi a baj,hogy jövőre már nem
mehetünk.
- A tanár Úr milyen tapasztalatokkal gazdagodott?
- Nagyon örülük, hogy most így, a pályafutásom
vége fele ilyen sikereket érhettünk el, nekem is egyfajta erkölcsi elégtételt ad az, hogy a vidéki iskolákban
is van kivel dolgozni, van kivel teljesíteni a kihívásokat. Büszke vagyok a tanítványaimra, és elsősorban
az érdem az övék. Nagyon szépen képviselték a közösségünket, a helységünket, az iskolánkat és nagyon
örülök annak, hogy akadtak anyagi támogatóink is.
Ezzel is sikerült kicsit „tehermentesíteni” az iskolát, az
utat és az ott tartózkodást magukat meg nem nevező
intézmények, személyek támogatták, amelyet ezúton
is hálás szívvel köszönünk nekik!
Kicsit büszkeséggel tölt el az is, hogy az általános
iskolából, ebből a tantárgyból is volt országos megmérettetés is. A figyelem kicsit felénk is irányult, így megmutathattuk, hogy egy vidéki iskola diákjai is érhetnek
el jó eredményeket.
Mindkét tanulóval, Dórával és Dáviddal is nagyon
könnyen ment a munka, jól együtt tudtunk dolgozni és
számukra sem okozott gondot a csapatmunka.
Büszke vagyok arra, hogy ilyen tanítványaim vannak, a Dóra és Dávid példája legyen követendő a következő évekre minden diák számára!
A jó eredmények elérése kinek köszönhető? A diákoknak? A felkészítő tanárnak, a szülőknek, a barátoknak, rokonoknak, akik támogatták a felkészülést?
A versenyen induló gyerekek nem értek volna el
ekkora sikert, ha ezek közül bármelyik fél támogatása
is hiányzott volna. Egy gyermek ambícióját, küzdeni
akarását nagyban befolyásolja az, hogy milyen háttértámogatást kap. Csak arra tudok buzdítani mindenkit,
hogy legyen bátorsága támogatni gyermeke szenvedélyét, mert talán előbb vagy utóbb abból fogja elérni a
legnagyobb sikereit.
Büszkék vagyunk kis diákjaink elért eredményeire
és kívánjuk, hogy a jövőben is hasonlóképp képviseljék községünket a közelben és távolban is egyaránt!
Gratulálunk Horváth József tanár Úrnak is, köszönjük fáradtságos munkáját, a diákokba vetett hitét és
bizalmát, hiszen a magvak csak akkor csíráznak ki, ha
a megvető azokat megfelelő talajba hinti el! Továbbá
köszönjük mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak ehhez a sikerhez!
Az interjút lejegyezte: Székely Anetta
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Farsangtemetés Selymesilosván

Április 22-én a Csillagocska Néptáncegyüttes Selymesilosvára látogatott a „Látogatóban”
programsorozaton belül, „Farsangtemetés” című műsorukat mutatták be.
Az elmúlt hétvégén, pontosabban vasárnap a selymesilosvaiak
izgatottan készülődtek a nagyváradi néptánccsoport előadására,
amelynek a helyi kultúrotthon
szolgált helyszínül, étellel, itallal
vártak mindenkit. A műsor során
Csillagocska és Soroglya zenekar
zenélt, segítségükkel felcsíki népszokásokat mutattak be a táncosok.
A programsorozat szakmai támogatója a Budapesti Hagyományok
Háza.
Délután három órakor megtelt
a selymesilosvai kultúrotthon nem csak helyiekkel,
hiszen a környékről mindenhonnan voltak érdeklődők. Kicsitől a nagyig, mind azért jöttek el, hogy
megtekinthessék a néptáncegyüttes előadását. A
Csillagocska Néptáncegyüttes egyik sajátosságának
mondhatjuk, hogy több szilágymegyei illetve sarmasági gyerek a tagja. Büszkeséggel tölthet el minket, hogy
gyermekeink egy ilyen nagyszerű tánccsoportnak lehetnek a tagjai.

A műsor ideje alatt humoros jeleneteket láthattunk
zenés, táncos kísérettel. Láthattuk, hogy az öreg székely hogyan járt túl a ravasz róka eszén, megtudtuk,
hogy egy „boldogtalan” házasségból is születhettek
boldog pillanatok, illetve megtanultuk hogyan kell
rossz lovat jól eladni, és nem utolsó sorban eltemettük Farsangot. A népi motívumokkal telített előadás
igazán jó példa lehet a hagyományőrzés fontosságára,
arra hogy egy színművészeti előadás lehet néptáncos
produkció is és nem utolsó sorban arra, hogy a hagyományaink tiszteletét már egészen kicsi kortól el lehet
ültetni gyermekeinkben. A játékos, táncos előadásmód
nem csak a néptánccsoport tagjaiban erősítheti meg

múltunk tiszteletét, hanem azokban is, akik a színpad
előtt ülve követik a jeleneteket.
Benedek Árpád, a Csillagocska Néptáncegyüttes
vezetője és koreográfusa elmondta, hogy pályafutásuk alatt már ez a harmadik alkalom, hogy Szilágy
megyébe látogatnak, illetve a programsorozaton belül
a negyedik megye, ahol bemutatják a hagyományos
farsangtemetés népi szokásait. Reményeik szerint hamarosan sor kerülhet a negyedik alkalomra is, hogy
közösségünk köreibe jöhetnek, hiszen lassan már itthon érzik magukat.
Az előadás után nem ért véget a program, mert táncházzal várták az érdeklődöket, bárki csatlakozhatott hozzájuk, hogy
egy újabb tánclépést elsajátíthassanak.
Öröm látni, hogy a néptánc, a népmese, a népi szokások még nem „mentek
ki a divatból” és napjainkban is éppoly
erősen élnek, mint szüleink, nagyszüleink fiatalkorában. Ez köszönhető a lelkes
oktatóknak, a még lelkesebb gyerekeknek
és nem utolsó sorban a családnak, amely
minden gyermek mögött ott van és támogatja őket ebben. Legyen ez buzdítás arra,
hogy mindenki hasonlóképp cselekedjen,
a múltunkat sosem szabad elfelejtenünk,
és hagyományaink csak akkor élhetnek tovább, ha azokat megfelelően adjuk át az utókor számára. Mindez
nem csak a hagyományőrzésben szolgál nagy szerepet,
hanem segít a gyermekek szocializációjában, közösség
és személyiség formálásban is egyaránt.
Köszönjük a Csillagocska Néptáncegyüttesnek
és zenekarainak, hogy ellátogattak köreinkbe, reméljük hamarosan viszont látjuk őket! Köszönjük a
támogatást a Sarmasági Polgármesteri Hivatalnak,
Selymesilosva közösségének, hogy remek házigazda
volt és köszönjük a támogatást mindazoknak, akik eljöttek, részt vettek ezen a csodás napon!
Székely Anetta
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Kulturális nap az „Iskola másként” programon belül
Az „Iskola másként” programon belül a Sarmasági
1-es Számú Szakképző Líceum kulturális napot
szervezett a program második napjan. Ez alkalommal
Marosán Csaba, kolozsvári színművész látogatott el
köreinkbe immár második alkalommal. Ezt követően
iskolánk kórusának előadását hallhattuk, majd egy kis
szünet után a kolozsvári Váróterem projekt színházi
társulat Heltai Gáspár 100 fabula című műsorából
tekinthettünk meg néhányat. Az eseményen az iskola
minden diákja részt vett, így a kultúrotthon gyorsan
megtelt érdeklődő tekintetekkel.
A színművész Úr Mátyás király életét mutatta be,
olyan érdekességet mesélt el az igazságos királyról,
amelyeket talán csak kevesen tudtak, például az, hogy
a király legalább nyolc nyelven beszélt folyékonyan,
ügyet tolmács nélkül szerette intézni, magyar forintot
veretett egyik nagy példaképe, Szent László arcképével,
illetve, hogy kedvenc eledelei közé tartozott a füge, sült
alma és pirított hagyma.
Az előadást az iskola kórusa folytatta, amely
során négy dalt énekeltek el, köztük volt két népdal, a
Kormorán együttes A költő visszatér című dala illetve
az Ismerős arcok Nélküled című dala.
A nap egyik érdekességének bizonyult a kolozsvári
színjátszó társulat előadása. Sajátos módon adtak elő
hét fabulát, amely humoros jeleneteket tartalmazott
különféle hétköznapi tárgyak segítségével.
Összegzésképp elmondható, hogy a kultúra ápolása
történhet hagyományos módon és sajátos, modern
megközelítésben is, viszont a lényeg ugyan az marad,
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ápolnunk kell a kultúrát, rá kell szánnunk egy kevés
időt, hiszen ezzel nem csak saját magunkat erősítjük
meg, hanem a közösséget is, amely egyben tartja a
társadalmunkat.
Köszönjük Marosán Csabának, hogy ismét elláto
gatott hozzánk, köszönjük a Váróterem projekt
színjátszó társulatnak előadását, amelyben egész
végig lázban tartotta a nézőket! Reméljük, hogy
hamarosan ismét köreinkben köszönthetjük őket! És
nem utolsó sorban köszönjük az iskola kórusának
csodás előadását is!
Székely Anetta
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Szívből gratulálunk Forgács Jutkának
és családjának kisunokájukhoz! A jó Isten tartsa meg Őt
egészségben, szeretetben családja körében!
Az RMDSZ Sarmasági Nőszervezete

Fizesse elő vagy
vásárolja meg a

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!

