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Felavatták Ady Endre felújított 
kőasztalát Szilágylompérton
Az Ady Endre születésének 144. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen a Szilágy-
lompérti Ady Endre Általános Iskola udvarán felavatták a nemrég felújított Ady-kőasztalt. 
Az apai nagyszülők által – akik a településen éltek és itt is vannak eltemetve –  a helybéliek 
magukénak is tekintik az egykori nagy költőt, akire nagy tisztelettel emlékeznek meg 
évtizedek óta.

A vasárnapi ünnepség református istentisztelettel 
kezdődött, Bogya Árpád helyi lelkész a közösség ér-
tékét, a közösséghez való tartozás fontosságát, annak 
meg tartó erejét, szerepét emelte ki. Mint mondta, egy-
másra vagyunk utalva, mert így teremttettünk, közös-
ségi lénynek, és egyedül hiányosak vagyunk, hiszen a 
férfi  és a nő is csak együtt tud valami lényegeset meg-
valósítani. Minél távolabb kerülünk egymástól, annál 
inkább ki vagyunk téve a veszélynek, ezért fontos az 
egymásra való odafi gyelés, főleg így, az ünnepek előtt.

Az istentiszteletet követően a templomban kulturá-
lis műsorral emlékeztek a nagy magyar költőre, hiszen 
Szilágylompért az Ady-örökség fontos részét képezi. A 
faluban a költő tiszteletére, születésének 125. évfordu-
lóján, 2002-ben emlékhelyet állítottak, amelynek állo-
másai, az Ady nagyszülők sírja a temetőkertben, a köl-
tő mellszobra a templomkertben, a költő nevét viselő 
általános iskola és annak falán található tábla, amely a 
hajdani nagyszülők házára emlékeztet.

Az idén ez a sorozat egy újabb állomással gazdago-
dott, a felújított kőasztallal. A Pro Lompért Egyesület 
felkérésére Kovács Zsolt sírköves restaurálta a kőasz-
talt, amely szinte teljes egészében visszanyerte eredeti 

állapotát, és amelynek a jövőben méltó helyet szeretné-
nek létrehozni.

„Mélység és magasság az élet”
A Zilahi Református Wesselényi Kollégium magyar-

tanára, dr. Bóné Éva Ady Endre életét és költészetét 
idézte fel, idézte meg, egy olyan közösségnek, „amely 
nagyon sok szállal kötődik Ady Endréhez, annak csa-
ládjához”.      Folytatás a 2. oldalon
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A tartalmas ismertetőt a költő ars poeticájával, 
Itthon vagyok című írásának néhány sorával zárta: 
„Nyol  cadik esztendeje már, hogy járom a kiszabott utat. 
A régi ellágyulások elmúltak már tőlem. Vallom és hirde-
tem, hogy nincs értékesebb, hatalmasabb és szebb, 
mint az élet. Mindig szép és mindenütt. Fetrengett a 
lelkem sokszor porban is, sárban is. De mindig új és új 
magasságai jöttek az életnek. Az élet szent, szép, hatal-
mas és értékes valami. A sárban is szép, a szűz havasi 
tetőn is. Mert mélység és magasság az élet.”

Ady a magyar költészet alfája és omegája, mondta 
Meleg Vilmos nagyváradi színművész, aki előadásá-
ban a költő istenes verseinek üzenetét adta át, de a szí-
nes repertoárt gazdagították azok a versek is, amelyek 
a szülőföld iránti hűségről, a magyarságtudat elmélyí-
téséről szólnak.

A nap fénypontja a kőasztal leleplezése volt az egy-
kori nagyszülők udvarán, ahol most a költő nevét viselő 
általános iskola áll. Ady Endre gyermekkorában gyak-
ran megfordult a nagyszülőknél, később, felnőtt korá-
ban a rokonoknál – emelte ki a helyi tanítónő, Sólyom 
Tünde, hiszen Szilágylompért az Ady fi úk második ha-
zája volt. Apai nagynénjének, Ady Juliannának otthona 
mindig nyitva állt a két mindszenti fi ú előtt, és a ház 
mögött lévő gesztenyefa árnyékában, néhány papírral a 
kezében a kőasztal mellett Ady Endre gyakran töltötte 
napjainak nagy részét.

„Ez az újabb állomás megerősíti jelenlétünket az 
Ady-emlékhelyek térképén. Ady Endre Lompérton van, 
volt és lesz” – fogalmazta meg a tanítónő, majd Seres 
Dénes parlamenti képviselő és Dari Tamás prefektus 
hi va ta losan is leleplezte a felújított kőasztalt.

A helyi diákok ünnepi műsora után a megyei és he-
lyi elöljárók, az intézmények vezetői megkoszorúzták 
Ady mellszobrát a templomkertben, majd a jelenlévők 
megtekinthették az Ady-örökség néhány megmentett 
darabját, a család tulajdonában lévő eredeti Ady-fény-
képet, leveleket, a Nyugat, Uránia, és az Erdélyi Helikon 
számos példányát.

Seres Dénes ünnepi beszédében hangsúlyozta, Ady 
lompérti, érmindszenti, szilágysági, nagyváradi volt, 
a Szilágyság, a magyarság költője, aki maradandót al-
kotott számunkra, ezért kötelességünk tisztelettel 
adózni iránta, megbecsülni, és ragaszkodni az emléké-
hez. Ennek a nemzedéknek jutott az a feladat, hogy a 
múltból hozott értékeket átadja a jövőnek, a kultúrától, 
anyanyelvtől kezdve a hagyományokig, és itt, a Szilágy-
ságban ennek eleget is tesznek. Megemlékeznek, éltetik 
a kultúrát, azt, amit Ady ránk hagyott.                         K.M.

A rendezvény támogatói: BriN Caffé, DHN Group, 
Elisabeth Events, Seralex Srl, RMDSZ és az RMDSZ sar-
masági Szervezete, Szilágylompérti Református Egyház-
község, Sarmaság község Polgármesteri Hivatala. Főtá-
mo gató a Bethlen Gábor Alap! 

A szilágysági Magura-hegy lá-
bánál szerényen meghúzódó kis 
magyar település, Selymesilosva 
lakossága nyitott, segítőkész. 
Szomjas a fejlődésre, a kiemel-
kedésre, az előre haladásra, 
ezért összefogással és tettekkel 
az elmúlt időszakban jelentős 
ered ményeket értek el.

Három éve érkezett a tele-
pülésre Nemes-Szabó Renáta 
lelkipásztornő, aki minden alka-
lommal kiemeli, a selymesilos-
vaiaknak van, amivel büszkél-
kedniük: szép tájon élnek, és 
Ilosvai Selymes Péter által van, 
kire emlékezni, és mindezt érté-
kelni kell.

Felavatták Ady Endre felújított 
kőasztalát Szilágylompérton

Hagyományt teremtenek az epikus ének -
szerzőre való emlékezésből Selymesilosván
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Ilosvai Selymes Péter „nyomában”
„Október vége, november eleje az emlékezés idősza-

ka. Nagyon sok mindenre emlékezünk ebben az időszak-
ban, az ’56-os forradalomra, a reformációra, halottaink-
ra, és nem utolsó sorban Ilosvai Selymes Péterre, aki 
falunkban munkálkodott, itt volt tanítómester” – mond-
ta a lelkésznő, a november 7-én megtartott II. Ilosvai 
Selymes Péter Emléknapon. Érte és azért adtak hálát, 
hogy a múltból táplálkozva haladhatnak a jövő felé.

A tavaly kezdtek kutakodni a faluhoz köthető ma-
gyar epikus énekszerző után, felvették a kapcsolatot a 
Felvidéken lévő nagyidaiakkal, abban reménykedve, 
hogy ők több kézzelfogható ismerettel rendelkeznek, 
de nem jártak sikerrel. Mivel Ilosvai Selymes Péter tevé-
kenységéről és életéről keveset tudni, csak a munkás-
sága, művei alapján következtethettek életére, ezáltal 
gazdagodott ismeretük a szerzőről, akinek a faluhoz 
való kötődéséről Fehérvári Katalin, a sarmasági iskola 
történelem- és vallástanárnője a tavaly megtartott első 
emléknapon elmondta, Ilosvai Selymes Péter – Tinódi 
Lantos Sebestyén mellett – a kor legjelentősebb világi 
énekszerzője volt.

Mint deákműveltségű énekmondó, a moralizáló és a 
históriás éneknek szinte minden fajtáját művelte. 

Feltehetőleg 1520-ban született a településen, tőle 
származik a Selymesilosva település nevének Selymes 
előtagja. Az 1548–1574 között tevékeny énekszerző 
életéről keveset tudunk, 1548-ban valószínűleg refor-
mátus iskolamester volt Nagy-Idán, a Perényiek birto-
kán. Itt fejezte be Nagy Sándorról írt verses históriáját.

Később feltehetően megunta a helyhez kötött taní-
tói foglalkozást, inkább vándor lantos deákká lett. 1564 
augusztusában Szatmáron, 1568-ban Szántón, 1570 
nya rán Kusalkőben (a mai szilágysági Kusalyban) fejez-
te be egy-egy művét. Kusalyhoz a Ptolomeus királynak 
históriája című éneke kötődik.

A tavalyi, I. Ilosvai Selymes Péter Emléknapon a sar-
ma sági grafi kus, Keresztes József elképzelése alapján 

– mert nem találtak az egykori ilosvai tanítómester-
ről leírást –, portrét készített az énekszerzőről, akinek 
Szilágysághoz, az itteni Ilosva nevű településhez való 
kötődését a Toldi Miklósról szóló monda megverselése 
Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiről és 
bajnokságáról való história is bizonyítja.

A helybéliek szerint a történetet a szerző a közeli 
Szilágy nagyfaluban hallhatta, az ihlette meg. Ady Endre, 
akinek nagyszülei a szomszédos Lompért településen 
laktak, szintén úgy vélte, hogy a magyar epikus énekszer-
ző a Szilágyságban élt, ezt 1908-ban írt Ilosvai Selymes 
Péter című költeménye is alátámasztja.

Méltán lehetnek büszkék a helybeliek
Az emléknapon az istentisztelet után zenés, irodal-

mi összeállításon vehettek részt az érdeklődők, a hely-
béli fi atalok bemutatták a falu neves tanítómesterének 
munkásságát, a Szómiszó szólistája, a selymesilosvai 
Csóka Laura népdalokat adott elő, majd Marosán 
Csaba kolozsvári színművész előadása következett 
Intés az őrzőkhöz címmel.

Nemes-Szabó Renáta lelkész a jövőre tekintve el-
mondta, a szilágynagyfalui Arany-napokhoz hasonlóan 
az iskola és az egyház összefogásával évente, minden 
ősszel megszervezik Ilosvai Selymes Péter tiszteletére 
az emléknapot, amelynek keretében szavalóversenyt, 
rajzversenyt, népi foglalkozásokat tartanának.

Az idén is kétnaposra tervezték az ünnepséget, 
szom baton az iskolában rajzversenyt terveztek, a gyer-
mekek elképzelésük alapján megalkothatták volna a 
tanító mester portréját, de a világjárvány közbeszólt, 
viszont céljuk, hogy az elkövetkezendőkben továbbél-
tetik Ilosvai Selymes Péter emlékét, újabb kutatásokat 
végeznek, hogy minél több emlékkel, ismerettel gaz-
dagodjon a falu, hogy a helybéliek büszkék lehessenek 
múltjukra, és „a turizmus gyökeret eresszen és szárba 
szökkenjen” szülőföldjükön.

K.M.
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Ady Endre 
Karácsony – Harang 
csendül...

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…

Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.

Juhász Gyula
Karácsony felé

Szép Tündérország 
támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, 
gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, 
s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Dsida Jenő
Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Móra László
Karácsonyi csengő

Csingilingi, cseng a csengő,
Száll a szánkó, mint a felhő,
Csaknem elszakad a gyeplő,
Csingilingi, cseng a csengő.

Égi szánkót hajt az angyal.
És mire az estihajnal
Megjön a szép fenyőgallyal,
Cseng a csengő, jő az angyal.

Itt a Jézus angyalkája,
Égben termett csodafája,
S mindent, mindent aggat rája
A kis Jézus angyalkája.

Arany diót, arany csengőt,
Ezüst lepkét, ringót rengőt,
Amilyen még földön nem nőtt,
S csilingelő arany csengőt.

Kérünk Jézus angyalkája,
Ahol sok a koldus, árva,
Hol jóságod legtöbb várja,
Ott pihenj meg legtovábbra.

Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsőséget.

Weöres Sándor
Szép a fenyő

Szép a fenyő télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:
míg az ágán jég szikrázik,
üde zöldje csak pompázik.

Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az újesztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.

Karácsonyi versek mindenkinek
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A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért 
szerzőik felelnek, azok nem mindig tükrözik 

a szerkesz tőség véleményét is.

Mézeskalács recept

Hozzávalók: 
1 kg liszt, ½  kg méz, 20 dkg vaj, 30 dkg cukor, 4 

tojás sárgája és 2 egész tojás
2 csapott kiskanál szódabikarbóna (fel futtatva né-

hány csepp citromlével), reszelt citromhéj, őrölt szeg-
fű szeg, szegfűbors, fahéj, gyömbér, ánizs (vagy tasakos 
mé zes ka lácsfűszer)

A mézet, a vajat és a cukrot gőz fölött össze keverjük, 
majd a gőzről levéve hozzá adjuk a fű szereket, a tojást, 
a kevés lisztben elkevert citrom lével felfuttatott szóda-
bi karbónát, és végül a lisztet (fokozatosan). (Amikor 
már benne van az egész liszt, nehezen lehet ke verni!) 
A tálat lefedve, jó, ha a tésztát a hűtőbe tesszük egy 
időre (egy napra, mondjuk) (de állhat több napot 
is). Gyúró la pon adagonként átgyúrjuk annyi liszttel, 
amennyit felvesz (mindig csak nagyon kevés lisztet 
teszünk alá) – addig gyúrjuk, amíg már nem ragad 
a kezünkhöz. Minél jobban összedolgozzuk, annál 
szebb lesz a tésztánk. Azért is jó sokat gyúrni, mert 
így kigyúrjuk belőle a levegőbuborékokat, és nem lesz 
púpos, lyukacsos a mézeskalács sütés közben. Vigyázva, 
hogy alatta elég lisztes legyen (különben odaragadhat), 
kinyújtjuk, kb. 5 mm vastagra, formákkal szaggatjuk, 
sütőpapírral bélelt tepsiben, gyenge tűznél sütjük. 
Nagyon hamar sül, vigyázzunk, ne égessük oda! Mikor 
kihűltek a fi gurák, cukormázzal díszítjük, majd száradás 
után jól záródó dobozba tesszük őket, egy cikkekre 
vágott alma vagy fél citrom kíséretében – néhány nap 
alatt megpuhulnak. Megpuhulnak a konyhában is, 
szűrőtálba téve, konyharuhával letakarva, a levegő 
nedvességtartalmától.

Cukormáz: egy tojás fehérjét csipet sóval,  kb. 6 
evő kanál porcukorral kemény habbá verünk.  Nem 
habverővel, hanem kanállal kell kavarni, lehet tenni 
hozzá egy kis étkezési keményítőt is.  Végül még 
hozzáteszünk egy-két csepp citromlevet vagy ecetet. A 
habot kis nylonzacskó egyik sarkába tesszük, a zacskót 
megbogozzuk, majd a sarkát picit levágjuk. Ne legyen 
túl nagy a zacskó sarkán vágott lyuk, mert akkor vastag 
lesz az írás.

VAGY: a kereskedelemben kapható cukormázat 
(glazură cu gust de lămâie, Dr. Oetker) készítjük el a 
tasakon leírt módon, és azt tesszük zacskóba.

A mázat lehet színezni por vagy gél állagú 
ételfestékkel.

Rekordszámú véradót 
vonzott a Sarmasági Ifjúsági 
Tanács kezdeményezése

A Sarmaság községi lakosok néhány óra alatt, 
közel száz ember életét mentették meg (egy 
egyszeri vér adással akár három ember életét is 
megmenthetjük). Ez Sarmaságon abszolút rekordnak 
számít, hiszen egyetlen nap alatt ilyen számot még 
sosem tudtunk produkálni. Hálásan köszönjük a 32 
vérdonornak azt, hogy részt vettek ebben a kezde-
ményezésben, 70 nap múlva találkozunk, ugyanis a 
Sarmasági Ifjúsági Tanács célja az, hogy rendszeressé 
és könnyen elérhetővé tegyük a véradást, itthon, 
Sarmaságon.                               SIT

Felhívás!
Megkérünk minden kedves Sarmasag községi 

lakost, hogy járműveiket NE az úttesten parkoljak 
le, hanem udvaraikon vagy az erre kijelölt helyeken. 
Ha ezt nem teszik meg, a hókotrók nem tudják 
teljes mértékben elvégezni munkájukat, így a hó az 
úttesten marad, ezzel megnehezítve a közlekedést! 

Parkoljunk okosan, vezessünk fi gyelmesen és 
fi gyeljünk oda egymásra! Megértésüket köszönjük!

Sarmaság község Polgármesteri Hivatala

Felhívás!
A sarmasági Közbirtokosság 

eladásra bocsájt egy CASE 5140 
– 5652 cm3 típusu traktort!

Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: 0741 094712 
és a helyi irodában!

A kép csak illusztráció!



Közéleti, közművelődési havilap

8 | 19. évfolyam | 12. szám 

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk 
fennmaradását!


